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�� 
�رو�   �دى��� � �ت �ہ ا “امِ یَ قِ الۡ وَ  دِ لِ وۡ مَ الۡ  اتُ بَ ثۡ اِ ” ر��

 رام �ر (ا��) �ء ١٨٠٢ھ �� ١٢١٧� و�دت  آپ�۔  هُ نۡ عَ  هُ الل�  یَ ضِ رَ  �ى

�  � �د�� � �� ��۔ � � � ا� وا� �م �ہ ا� � � �اہ �

� دى � �� � � اور ��� �ى � �د �ت �ہ �م � د�ى �ى

 � ن �۔ �ك � �� � � اُ � �� �� اور � � �دت �� �

 ء �١٨٥٧�۔  �� �  �� � � �� �، اور � � ا� � � ��ہ

اُن  � � ��� ��د� � ���ى � � �ف � �د � �۔ ا��وں � 

رہ �  �آپ � �� �� � �ف �ت ��� اور ��� � � � آ� 

� اور �ت �� ء � و�ل ��١٨٦٠ھ �� ١٢٧٧ر� ا�ول  ٢�م �� ��۔ و� 

 � � رو� �رك � �� � د� ��۔�� �ن � ر� ا� 

 اور  ��ں � �ِك رو�� �� �،  ( آپ � ��اد � ز�دہ  )٨٠اَ�

� دء اور � آپ � �ء �، � � � � ا� و� � �ر �� ��۔ �

� �م  � � ��� � آپ � � � � �� �، � � �ت �� ا�اد ا�

 � �۔

��  �ت �ہ ا� � � �د ر�� و � �� �، � � � ا�

و�� � �� �� � رد � � �۔ � � آپ د� � ��د �، �� و�� � 

 � ا�� � �� � �۔ آپ � �ا� �ت � � �
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 ز � ��اآپ) و��ں � �اہ �� � �ا � اور � ذ� �ے ا”(

�  ��ل اور ا�ال ���، ��ں � �� � �ض � ان � ا�

 “�ن ��� �� �۔

 ر�� ا�ت ا�� وا�م

  ں � ر وا��� � �ء او�� � و�� ا� � � ر�� �ت �ہ

� �� ��    � (�� �� ���۔ �� اس � �� �ام � �رد ء �ى)

�� در�ن ا ��،�� � آپ � �� � �� � � ر��، �� ا� � اردو � �ر� 

 � � �ر� �رات � �� �۔

ِت � د� ا� � اس ر�� � � � � ��د �، � � �

 ڈ�ہ ا�� ، ��� �� ز� ،ا�� �� ، ��ہِ � � ا� �� � �� �دہ

ِ  (��ن)�ن   ا  ا��  ء �١٩٧٩ھ �� ١٣٩٩ س � � �� ��د �۔ ��ہ

دى � �ل � ا�� �� ز� �� � �ف � �� �ا � � �م �و� �

 ا�� � � د� � ۔اردو �� � �� �  �اس �  �۔ � �� ��دہ

 � �� �  �ر�� � �ر� �� � � �، � اس ر�� �و� �� � اس

بىق، ا�ل � 
ش
ىس ۔ اس � �ا ���ر  � ��“ ا� ا�ٰى � ا��”�� � اب

 ا�� � آ� � ��د �� � اُ� � � � �۔

ى �دى � �، � � اس ر�� � اردو �� � ا�� �� � ر� �

   ��ر � �دى ا�ُ�ٰى  ر�، ء � ١٩٨٠ھ �� ا�� ١٤٠٠� � ��ى �ِ
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ء � � �۔ � � � �، � � روڈ، ١٩٨٠�� �� �، اور � � دو�ى �� ا

ِ س �� � �� �۔ �ى �� � � ا�� �ى �دى �  ��ر � � ا

ء � �� �ا، � � ا� �� �� ٢٠١٠�� � �� �� �ز� � �� 

 � � � �� � � �۔

، � � ا� ��ر� �  � �� �  �ت ر�� ا�ت ا�� وا�م

�ء ا�   آپ �� ۔ اس�� ��� �� �از � �د ا� � ا� � و�  �آپ 

ور ا  �،�� ��� � � اور �ل �� �  � � �وٰى اور ا�ال � �د

�  و��ِ �اآ� � ر�� �  ۔�� � � � آ�ر � � �� � ا� �

 �۔ �� ��� � ا�ر �  ��� � 

ء د �م �� �د �� � ا�ر �� وا� � � �ت � اس ر��

  � � �� �ا� را�ا� �ى � � �� � �۔ ا� �� �ء � ا� �� و

اور د� ، � � �ا�� �ام اور او�� ا� � �رے � �ز� اور ��� ��

�ں اہ وا��  �ا�ں اور � �� �۔ �ت � � ا� �� اور ��

 � � ا� ر�� � � �:

 �، � ‘��’اور  ‘�� �’ز�� � �ء، � ا� آپ �  �رے ”

 � ��  ��او�ء � �� اور  اور � ا�ء ،� و� � �ح � �

 “�۔�� �� 

 �� ر� ا� � � ��ت � � ا� �� �   ا�ِ � �گ �ت �ِد

� �ل � � � � � آپ � �ِ �د � � ��� �۔ �ت �، � 
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�ِت �د � � اور رو�� او�د اور وارث �، آپ � اس �ن � رد � �، � 

�د �� � � ، � ��ت اور   �د�� � � � �ِت  ��ت �� �

�� وا�ں  اس � � آپ � ا� �� ا�ا�ت�ى ر�ں � � ��� �۔ 

 � �رے � � �:

 س �� اِ � �اور ا� �� � را� � �دہ �ح �ام � �اہ �� ”

��  �   ا� �   �رے ��  �۔  ا��ں �ر�ں ��  ��م � اور

 � � �ں �رگ �   �ں � �ں ��� �،  ا� ۔�ں �،

 ِ  “ �ٹ � �ك �۔� ن �� ا

 ��ى �ب � �ى

� �د ا� � �  هِ َمُة الل�ِه َعَلیۡ َرحۡ  آ� � �ت �اس ر�� � 

 � � � � ر�� آپ � ��ى �ب � �ى � �ب � رد � �� ���۔

 ��ى ��ى �� � ا� � � �م �م � � � � � رد � � ر�� � �۔

ت � � د� � �دا، � � � �ب � � � �� �، �ى �ب � �

�ى ��ان � �، ان � وا� � �م � �� � � � � � �۔ � �م 

 �ہ ١٢٠٠  �ت  �ز� �   د�ى  �ث  ا�  و�  �ہ  �ت �   ��۔  �ا �  ھ

�ا�در � � �� �، � ازاں �ت �ہ �ا�� �ث د�ى � �� � 

��� ا�� د�ى � � � �،اور ان � � � ا� � و�� ر� � �� �۔ 

��ں � � �، �دى �  اور ��ى ا�� د�ى � ا� �� ر� �۔ 

 ۔� ا� � � اس �وہان � ��ت و ا�ار � د� � � � � اور  � � �
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 �ت �ى �� د� ا� هِ َمُة الل�ِه َعَلیۡ َرحۡ  آ�دى � �� ��� �ِ

ى �ب � ��ء � ��، � اس � د� � �“ � ا�ىٰ ”� رد � ا� �ب 

دار � د� � � �� � � � � وہ ا� �ا� �� � � � د� �۔ � 

 � رد �� �ن �اُ � � � �� �، � � � ا� �ں۔ � اس ر�� � 

 ۔�� �وع � ��و�ن � � � و�� �� � �و�روں � 

 �� ا��

  را� ��� ا� اور �ت � � رو�� �ر و �� �  ر�� اِس

� �ر � ا��� � اس ر�� � ا� ا�وف � �س � � ��دہ ا�ا� دور �

� �)  ���� � ��۔ ا� �� � � � �� ا�� آپ � ��ں � (�

ء ا��، ١٩٧٩ � �د �ں � �د � �، � � � �رى اس ا�� ��د �۔

 ء ا�� �� �۔٢٠١٠ء ا�� اور ١٩٨٠

ع � � �� � ر�� � �� � � �� �د� � �، �اِس ا�� 

 � �۔ ��  �� ا�� � � � � �، �� � � �� � �� �

 اور �� � ��  ���� ا� � اردو �� ��� � � ز�دہ � � � �، 

�   � ��د� � �۔ �� دان �ات �� � اس �� �ف �ا� � �ر � 

 � �۔

 ڈا� �ا�� ���

  ٢٠١٥�� �گ، ��ن، �� 
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 �� ر�� 

 �ت �ہ ا� � �دى

)   �ن  ا�ل �دى�ر� �    �و� �  �   �دہ ��  �  ��١٩٧٩�  �  ء

دہ ���   �۔ �ٹ �� � �و� �� �� �ر � �� �ا �� � ا��

 )�۔

۔ ا�ِ �ا� ا� � ا� � آپ �ت �ہ ا� � ر� ا� � � �ز�ِ

 ��  اور � ا�ا�رم �۔ آپ �ت ا�ِم ر�� �ّدِ  ھ، ١٠٣٤(ف  ہٗ ر� سِ  سَ دِّ قُ ا�ِ

 1ء) � او�د �رك � �۔١٦٢٤

   �ر � �ا ��،ء � ر�� رام١٨٠٢���  ٣١ /ھ ١٢١٧� ر� ا��ٰى

ء ١٨٦٠�  ١٨ /ھ ١٢٧٧ر� ا�ول  ٢اور و�ت � و � � �� �وز � � (�) 

 � �ِد  ہُ نۡ عَ  ہُ الل�  یَ ضِ رَ �� �رہ � ��۔ �ت �ن  ِ�� � � � �

 �ل �۔ �آِن �ك � �� �۔ ٥٩�ك ��۔ آپ � � 

                                                      
ا� �ت �ہ ا� � � �ہ ا� � � � � ا�ر � � �� ا�ر � � � � �   1

 مۡ هِ یۡ لَ عَ  هِ الل�  ةُ مَ حۡ رَ � � ا�� � �ا� � �م � �ت ا�ِم ر�� �ّد ا�ِ �� 
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 �دىؒ  �   ا�  (�ہ ��   وا�ِ �   آپ ��   �م  �ہ  �ت  سَ دِّ قُ  )

 اورہٗ ر� سِ  �  ��  �   اُن �   آپ �  �   د� �  �  ��  �   �ہ � � ت

 �ؒ ہ ��� آپ � � دس �ل �رى � �� �۔ س و�� � � ��۔ اُ 

 �،  � � ا��آپ � �� ��ن � اور ا� ��� �� � � � � ��ں 

 ے د�۔د � � � د�، ا� � � �ى � �رى � دى اور ا� � �

 � � � �ف ��ت �ہ ا� �ؒ � �ت �ہ �م �ؒ � �ِ

ف اور  ا�ى �اور �و� �م � � � �ف ا��، �ہ �اج ا� �دى، ��

 ��ى �ر � �۔

 � � �� �اِت �د� � �ك اّول � آ� � �ت �ہ ��ؒ

 �ت �� �اور �ہ �� � � آپ � �ِ (��) � �۔ � �� آپ � 

� �ا� � � ا �اِس � �ہ � آپ � وا�  �ر�ار � � ��ت �،ا� وا�ِ

 � � �� �۔

 ھ � �ہ١٢٣٧� ا� ا� ر�� ��ِت �ى ��  �ت �ہ �م �ؒ

 ا� � � �رے � � �:

�اِل ا و ِن ��ت ا� � �ز� �ت ا� � � � و � و � �آ”

 “�ِ �� �� ا� � وا� �� �د



 11 ا�ت ا�� وا�م

ھ � آپ � وا� �ر�ار � � � � روا� �� � ��ہ �� ١٢٤٩

 2�ب �۔ِن � � �� �ل �ت �ہ � �آپ � �ا� �، �ں آپ � ��

 آزادى � � �ر �ء و �� � ١٨٥٧ /ھ ١٢٧٤  �� ِد ا��ء � �ِ

 ۔�ف �ت �۔ ان � �ت �ہ ا� � � ا�ِ �ا� �ِ �� �

 اُن ا�� �اب ��ت � � آپ �ر �ہ � �� ا�� � �� د�

� � ر�۔ � �� آپ � �ت � � � � آپ ��� � � ا� �� �ام 

 و   �ز�ان �   �د  آپ �   ��ت  ان  �۔ �  �  ��  �  �  �  �   ا�زت �

 �اج ا�� � ا� � �د�ہ � �س �� � � اور �ب و � �  ،���

 3�۔ �ا� �د�ہ � ��

  ،�   �رى  �ٰى �   �د  و�  اس �   �ء  � �ر  �ا�و�ن  � س ے

 او� �ك اور د� �ہ آپ � � �:

 اور ��” �ل  �ن و ں �ان ��ت � � ا�� د� � �ھ آ� �،

 “�ہ � �۔ اس �رت � ��ں � �د �ض � � �؟

                                                      
2  �  �  ��   �دى �  �   ��ت �  �  �   ا�  �ہ  ��ِت �ت  و  ا�� ِ��  ب

�ذ �۔ � �� � �را � � ٩٤-٨٢��، اور ��� ز� ا�ا� �رو� � �ب ��ِت � � 

 �۔�� ر�� ر�ِت �� (در ��ت �ت �ہ ا� �)، �� ��ر و �
 ٢٣� �م، �ہ۔ ذ� ا�� � �ۃ ا�ا��، ص  3
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د� � � � � �ت �ہ ا� � � � �� �۔ اور �ا� �د � 

 4�د � ا� د� � �۔

آ� ا�رہ �� � � آپ � ا� و �ل �� ا�� � �ف �ت 

��   روا� �   ��ار � �   ا�  آپ  �و�د �  ��   �ر �  �   را�  اور ۔

� �س اُن � ��ہ �� ز�  ہِ یۡ لَ عَ  ہِ الل�  ۃُ مَ حۡ رَ  5 دو� � ��رى�ت �ا� ��

                                                      
4   � �� � � � 

 ، ٨٨ء، �� � ا� �� ص١٨٥٧�ا�: روز�� 

 ، ٢/٤٥٠�ل ا�� �ر: � ا�ار� 

 ، ٢/٥٤��: �ط 

 ، ٤٠٨-٤٠٧ء � ١٩٧٦ء �ا� ١٨٥٧� ا�ب �درى: �ِ آزادى 

 ١٩٩ء ص١٩٦٦� ��: ا�رہ � �ون ا�ر اور د�و��، د� 
ء) �ت �ہ ا� � ١٨٦٧/ھ١٢٨٤�ت �� دو� � ��رى ر� ا� � (��   5

 ،�   و  ��ن  �۔ �  �   �ء ��   �ر �   �دى �   ا�  �ہ  �ت  اور ��  �  �دى

�ا�ن، ��ن اور �� � � � ��ِن � ان � د�ِ � �� � � � � ��ِن �ا 

� �۔ � آپ � ز�دہ �م �� ز� � �� ��۔ �ت �� �� � � ��ت � ��

�ك �ك � د� ��۔ �� � ڈ�ہ ا�� �ن ��ن � �� �۔ و�ل � � آپ اس 

   �ن �   �ا�  �ت �  �   آپ �  �   و�ل �  ��  ��  (��  ہٗ ر� سِ  سَ دِّ قُ �ت

ھ) اور ان � � ١٣٣٣(ف  ہٗ ر� سِ  سَ دِّ قُ �اج ا��  ھ) اور ان � � �ت �ا� ���١٣١٤

ء) اور آپ � و�ل � � اب �ت ١٩٥٧(ف  ہٗ ر� سِ  سَ دِّ قُ �ت ��� �� � ا�ا� �� 

�ع  ��ہ �� � �دہ � �۔ ��ف ذى �، �� � اور ��ِ ��� �ا� � ا�� ��

 �۔ �ت � �ر ��ادے � �� ا� ا�ق � �� �۔ را� ا�وف � ان �ِ ��
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� ڈ�ہ ا�� �ن �� � �۔ �� �� � �� �ك � �  ،��

 �م �۔

 ا� � � ا� ��� اور ��ہ د� �ت ���  � � دوت �ہ

 �ص � � �� �� �� � �� �:� �د � اور ا� د�ِ 

��ان �د � در �و�ن و �ا�ن �� �ار� � �� � �ِل ”

 ا� �� دو� � �� را � � � ا� �ا� و ��ت از ا�ن �� ��  �ر�ہِ

 �� � ا��ا �ص �دا�� و ��ہ و  ِ
ت

ىب ب
خ
مب

خ
��ِت مح���را� �د و � ۔۔۔۔ و � �

 6“�� �ا� ا�ن �د�

ف (�ت �� �� � ا� � ��ى ر� � ا�ى ��رى 

 ا� � � ��د� � اُ� ��١٢٨٣  � اُ� و� �ت �ہ ) � (د�ہ �ھ)

 �� � � د�، وہ اُ� و� روا� � �۔

                                                                                                          

� � ا� �ا� �۔ ��ف   �ا� � � �� �� ����اد�ن � � �ب � �

 ر�� �� ا�ت   ا�� �� � � �� � �� ا� �� � �� � ر� �۔ ��ہ

 � ا� � �   �۔ ��ف ا�� وا�م ��ادۂ ��ف � � ��� � � د�ب �ا

� � �ا� � �م � �� ز� �� � �  �� �� �� � � ا� ادارۂ � و ا��

�� � �۔ � �� �ر � �� � �۔ ��ہ ا�� �� �� ز� �� � �ر�ِن �ام � 

��ت � � �� � ��ِت �ت �� دو� � ��رى، �ا�ِ �� اور ��ِت �� � و 

  ��ادہ �� �� � �� اور �ر �۔��
 ٢٤١-٢٤٠� �: ��ِ ا�� و ��ِت ��، �   6
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 ا�  �ہ  �ت ���  �   �۔ �  �ہ �   �ال  آ�   ز  �آپ

  ��ى دى۔ھ � �� �رہ �١٢٧٥ء � � ادا � اور ر� ا�ول ١٨٥٨/ھ١٢٧٤

 اور ا�  �، �آپ � او�د � �ر ��ادے �ا��، �ا�، � �

 ��ادى رو� آراء �۔

   ا�� �آپ � �ء � � �ت �ہ ) ٨٠( اَ� � � � ��ِ

وں  � �� �ات � �م � �۔ ا�ب ا��� � �ت �ہ � � � �

 ا�اد آپ � ا�زت و �� � �ف ��۔

 ��ى � ��ہ � ذ� �� �� �� � ا��   �� آپ � �ِ

:� 

�ں ��د �ت ا�ں �د� � ��ى �ا�م � �رے از �� ز”

ا � �اب و ��ى ا� � �ر�رى �ث و ��ى � ار�د � 
خ
��ى �ا� و ��ىٰ

 7“�دى و ��ى � ا� �ر�رى و ��ى �ا� � �رى �� و�ہ

 � �، �:�ت �ہ ا� � � �� � �ِ ذ� ر�

 ) � ا�ن � �� � ا�� وا�ن (اردو) ��١(

ىف (�ر�)٢( ب
خ
 ) ا�� ا�� � ا�ت ا�� ا�مب

                                                      
 �ا� ��ِت �  7
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 ) ا�ا� ا�� � ا�ت ا�ا� (�ر�)٣(

 ) ا�ِر ار� (�ر�) ��٤(

 ار� (�ر�) �� ��ِ ) � ا� ا� � ا��٥ِ(

 ) ا�ت ا�� وا�م (��)٦(

)٧�   ا�  �ف  �۔ �  �  �   ��ل ��   �م �   آپ  ��ت: (�  

 آپ � � �ت �� دو� � ��رى � �١٣٧( ب ب ى
ت

، � ) �ب

ھ ١٣٧٣ �ن �� � � زوار� � �م � �ب ڈا� �م � �

  �۔� �ا� � ��

 ۔� ��وٰى: آپ ا�� �ٰى � د� � � � � ا� �  )٨(

 ر�� ا�ت ا�� وا�م

م  و ��� � � اس ر�� � �م � اس � ��ع �ں � � اس �

�  م �� ��ى د�� � �� ا� � � �۔ ر�� � �� �� �رے � 

 ۔� �� � � ر�� ��ى �ب � �ى � رّد � �� � �

 : ����ى �ب � � ذ� �� �� ا�ا� � ان ا�ظ � 

محبوب علي بن مصاحب علي بن حسن الشيخ العالم المحدث: ”

الحسيني الجعفري الدهلوي علي بن روشن علي بن رحيم الدين بن فهيم الدين 
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في غرة محرم سنة مئتين وألف، » دهلي«أحد العلماء المشهورين، ولد بدار الملك 

وقرأ العلم على الشيخ عبد القادر بن ولي الله الدهلوی، وحصلت له ا�ٕ�جازة عن 

الشيخ عبد العزيز ب�� واسطة وشارك الع��مة إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي في 

القادر المذكور، وبايع السيد المجاهد  السماع والقراءة للترمذي على الشيخ عبد

أحمد بن عرفان البريلوي بيعة جهاد، ولكن الشيطان وسوس في صدره فتأخر ورجع 

» دهلي«إلى الهند .... مات في عاشر ذي الحجة سنة ثمانين ومئتين وألف ببلدة 

 8“هافدفن ب

�  � ھ) � ا�اء � ��� � ��١٢٨٠-١٢٠٠��ى �ب � (

اان � دوران وہ �� � �رہ � 
ت
ست

خ
 ۔ ���۔ � ��� � �ِ �ع

ِ س � � �س �١٢٤١� ��  اان � �ف �۔ ا
ت
ست

خ
 �  � �ھ � �ع

 اس �ں � ت ����ى �ب � � � ر�� اس � � � � � �۔ � � 

 �ى � دى �ب � �ى اور ��ى � ا���� � �� � � ��

�س�� ا۔ اور � �ت در�ن � را� ��د � اور � دو�ں � � �
ش
��

� �   ا

 اور ��  ����“ م�� و �”��ى ا�� �� � آ�ز � � � ا� �ر� � 

 � �� �۔

                                                      
 ٧/٤٠٦�ا� �: �� ا�ا�   8
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ء � ا��وں � �ف �د � ��� ١٨٥٧ آزادى  �ِ��ى �ب � �

� � �� ر�� ��ہ �ت �ہ ا� � �ّدى � � �ف ا�  9� �ار د�

�ِ آزادى � � � � ا� �د � در� د�ا� � � � � �م �۔ �� دو�ں 

 ��، �� � �۔� در�ن �ظ �� د� اور ا�ر 

ام ر� � �ر�� ا�ت ا�� وا�م � � � � � � اِس و� �

ِ   � �� � �ر � ر� �، وہ �ت � � ا� �� � � �� � � س ا

�ن  �� ڈ�ہ ا� و� �ش � � ��� ��ہِ ا�� ��، �� ز� ��،

 ِ  �� ا� � �س ا� � � ��� �ب �ت � �(��ن) � �ظ �۔ ا

   �ز� ار� �ت ��� � ا�� �� ا�� (�دہ  �ر) � �،�ہ �� ���،

ت �� � � ا�� � � � اُن � � �ار �۔ اِن �ر � � و� � �ن �

بىق ا�� اِس ر�� �
ش
ىس �� � � رل � � �رے �ر� �� � �� � اب

 ا� ا�ٰى � ا�� � �� �ر � � �� � � �۔

 ۔�� �م اب ر�� � � �رف � � ا� ر�� ا�ت ا�� وا�

 ء١٩٧٩ا��  ٨ھ، ١٣٩٩ذى �ہ  ١٥� ا�ل �دى، 

 داُر ا�ر�، �� ��، �ر �� �رك، � و� �رہ، ��ر

                                                      
 رام  9  �ا�در  �”�رى:  و  �ا�“�  �درى،  ا�ب �   �ا�: ، ٩٦٠١ �   اول، �  ء

٢٥٥-٢٥٤ 
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 �ت ��
 ��: � ا� ��

 ��: ��� � ر� � �ا� ا� � � � ا� � �  � �� �ا ر� ا �ا�ِ

 ا�۔

  �  ىاال كت
خ
 ت ��  ،�   آزاد  ر�و�دت:  ��رى �   ڈ�  �ؤں  ���ى   ��رڈ

 ء � ��۔١٩٤٧

 � �  ھ ١٤١٨��ٰى ا�دى  ٢٧� � ��  ٦ء �� ١٩٩٧و�ت �ت آ�ت:

 �وز ��ار۔

 ��: ��ن �� ��، �د �غ � �، ��ر۔

�ا�ى �   ��، � ا� �آ�ِز �: ��ہ �آن � �� � � �ى ر�

 �� ا�ل � � �� �۔

 د� � � دا�

ىاال � �� � �ر � �� �� � �ِن �� ر� ا� �� � �  كت
خ
ت

� �ت �ں � � ر� ا� �� � � � ر� �ت �ں �ِ ا� ر� ا� 

� � (ا�وف �� ��) � دورے � �� �� �۔ ��� � درو� � �
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وا�ہ � �، �را � �� � � د� ادارہ � دا� �وا�۔ �� �� � ��� 

 �  ��   وا�ہ �  ���  �   آپ  �۔ ��   �رو�رى  ��ل  اور  �اج  ��ا� �  �ا�ں

ر �دق � د� � ���: او�د � � � � ذ� �ر � � � � اُ� �رے اِ�ا

�ا� � د�۔ آپ � وا�ہ �� � � �ں � �� �� � �� � � د�، � 

� �� ا� �� � ��۔ ازل � � � � ر� �� � � �۔ �� �� � 

 ا  د�ِ�ہِ �  �  �  �   ا� �  �   ر��ب �  ��   در�ر ��   ا�  اور ،

ىااں � آ�۔ �� �� ر� ا� �� � � � و �ا� � � د� �وا�۔ �  �چئى�چت

�� � در�ر �� � �م ر� �� � اس ��ل � � ��س � ��۔ ا�ا� 

��ى دار ا�م ا�ِ � و�� � � �� �م �د �اروى  درِس �� � �

ر� ا� �� � � �س دا� �وا� �۔ �� �� � �ِم ��ى � �� �� 

 � و� � ��� اس را� � � � ��۔ � � 
خ

�ِك �� � �� د��۔ � ِ�

� �ت � ا��۔ آپ راو�ى ��� �رف ا� �ہ �درى � اور �پ � و�ں 

ر� ا� �� � � درس � � �۔ و�ں � ��ال � رخ �، � و�ں � � 

 ا� ��ن �� ا�ا��ت � ا� �درى ر� ا� �� � � 
ئ ت خ
ا�د ��ر �، �

ذ � �
خ
�مُّذ

ت
� � �۔ اس و� � �� ا�ِب � و � � � � آپ � � ت

 ا�ر� �� �ء �  � و � ذوق و �ق � ا�� �۔ اس دوران آپ � َ�ِ

� ���ى ر� ا� �� � � درس � �ہ �، آپ � ان � ا�ِب � � �م 

 � اس راہ � ر�وٹ � � د�، � � � اور �ض � ��م �۔ ��ت � �

�� �دا� �۔ �� �� �ل � � �� ��ل �� �ارا۔ و�ں �م و 

�ن � �وہ � اور ا�د� � � � ��۔ �ِ �� �� � �پ � آپ � 

� ا� �� � � درس � � د�۔ � و�ں � آب �ا� �� �ا� از�ى ر



 20 ا�ت ا�� وا�م

و �ا � � �ا� � ر�۔ آپ دو�رہ ��ر �� � آ�، � ا�� �� � 

 ا�� اور � ا�� �� �م ر�ل ر�ى ر� ا� �� � � �ِ �� �� �۔

 آ�ِز �ر�

 �� � و� ء� � آپ ا� � �ر� �� ا�ق وا� �ں � دوراِن �

   � و�� � ا�  ١٩٧٢ا�ق ��� �� �۔ � ��� �ر� � � آ�ز ِ�

 دو� � �� �د�� د� در�ہ �� �� ��ر � �۔ آپ � �ر� �� 

  �   �ب � 
ئ ت خ
�  �  �  ��   ا�  ر�  �اروى  آ�ا�م �   ��پ � �

۔ �ے ّر� � زر�� ��ر � آ�۔ �� � آپ � �ر� دور آپ � ز�� � �

 ۔دۡ  زِۡد َفزِ لل�ُهم� اَ ، �� � وا� آپ � ا�دہ  �ات � ��ا� مفُُحوُل الِعلۡ �ے 

 از� ��   ادارہ �ِت �د� �وہ  اور ��ر د�ن��� �گ ��ر، ،

 ۔� ر�دم دار ا�م �� �� آزاد � � � آپ �ر� �ا� �ا�

� � را� د� آپ � ا� �ر� �و�ت � و� � � �ت �

 �:�� � �ا� ا� �� � � آ�ہ �، آپ ر� ا� �� �

 اور ا� �ى ��”  �� ں �ا� �ر� �� � � �� �� �،

 ۔“��� � �� �� � � ا�� ��ر� ا�م آ�د � �� �
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 ا�ِب �ر�

 ��  ا�ِب �ر� � �آ�دى ر� �� �۔ آپ � �ر� ��

 ا�ر� �� �ء � � ��و� ا� � �� � �  �� �  ا�ى ر� � َ�ِ

 � ا�و� � ���:  ١٩٩٠
ئ

�� � زر� ا� � � �”� �ا� ا�ِ � � د�ى

�  � � �م  ا�ى ر�۔ ان � ا� ��� � ر� �“�� �ّرِس �ات �ا �

 �۔ ��

�  ���  :���  �  ��  ى�ى ب
ت
 عب  �ن  ا� �  �   ا�� ��    ��ت

 �ب آ� ���ت � �� � ڈ�ل � �ء � دل و د�غ � � �� � �

 �۔

   ا� � اور  ا�ِل � �،  ��  �آپ � ��ہ �ن � اور

 �۔ ��   د� �   �و�زہ �   �ر�  ا�اِز  �ص  ا� �  �  ��  �ف �ن

ن اُ �ں � �” ��ں � ا�ء � ��� �� �۔ � اس �� �� � ��

ِل، �ء � ان � ��� �وف اَ “و� ذ� � � �� � �
ش
� � ذ� ہ � ذر�ت

 آرا� �  ��   اور  ��ں  ا�روں،  �۔ �   �اداد �   �ا�  � ا��  � اِز

 ذ� ��  ان ��ء �ر� ��ل � � ر�، �� �ء � �ر� �س � �۔ �

 � � و� �ر� �۔ آپ � �ر� �اِن � � � �� �روں � �از� 

 ��رِ   ر� �۔ ��� �� �:  �دق � � � و� �دہ ِ��    ہُ ی الل� ل� صَ � �دو

 � ��ِن �� �ن �: مَ ل� سَ وَ  َواآلِهٖ  ہِ یۡ لَ عَ 
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وہ  �گ �رے �س د� � � و �ت �� �� آ� �، �”

 ۔“آ� � ان � �� ا� �ك �و

  �۔ر� �د اس ��ِن �� �ن � � �� اور دو�وں � د�ت د�

 �ل � �ِ �گ � اس �� � ا�ر �ں �:

 ا� � � �ر� �ں

ے
ت
 ا�ں ۔۔۔۔ �رس � �ا كب�ب

��  �   �ص  �ِم �   ا�داع �  �   �ر�  او دوراِن ��   ��ر

 � ۔ اس � ��ں � �ت، �ق ا�د � ادا� � درس �ص ��ع �ا ��

�د � �اد ��ل � ز�دہ ا� � و �دار � د�ت د� �� �، � � � �

 �۔ آپ ��� �� �:

 ۔“� � �م و �ن �� � � �آن و �� اور � �”

ٰ َرِضَی الل�ُه تَ �ل ا�م ا�� �� �ا� ا� �س   �� ُهَمای َعنۡ َعال ِ� 

:�� � 

  ال�ِذۡیَن َیۡعَمُلۡوَن َما َیۡعَلُمۡونَ اءُ مَ لَ عُ لۡ اَ 

 (وہ �ء � � ا� � � � �� �)

و� � آپ � ا� ز�� � � �ر �ت � ا�دہ �، � � � 

ز�دہ � ا�ر � آپ ا� �ت ر� ا� �� �، �ر ا��� ��� � ا�� 

 آ�دى ر� ا� �� �، �ر ا�� ��� ا� � ر� ا� �� � � ز�دہ ���اد
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�۔ �ر� �ر � ا��ہ � ��� �ء � ���ى ر� ا� �� �، رو�� �ر � 

 ا��  ِ�  � �� � �دق �ى �دى ر� ا� �� �، �� �ر � ��ِ

�ج � �� �  ��� �ہ ا� �را� ر� ا� �� � � �� �۔ � ا� �ص

 �ر ��ِ � ��� �� �:

 وۡ ��� هُ  اِ َتاَذ اِ��� ُهۡو، َ�� َشۡیَخ اِ��� ُهۡو، َ�� قَائِدَ َ�� اُسۡ 

 ��ى ��ت

ى اور ��  � �� � �ر� � �س ا� ز�دہ و� � ��ا�� درسِ 

   ا�ِ  �و�د �   اس �   �۔ �   �م �  ��  �  �   �ان ر�  ����ى

 �� ��۔ ��ت � �� �� ��ى اور ��ى ��ت �ا�م د� ر� �

 ا�  ا�ذ ��  �   ورا�  �ر�  �ا�  ��ہ  �ر �   اور  �ص  ڑے،ء ا�

��   �۔  �ر  ذ�  و �  �   ا�اد �  �  ��   ا�اِز  ��ّرِ��  �ى  � �ت

آن �”، “� ووٹ � ��”�� اد�رے ر� اور � � �� � � ��۔ 

 �  ��، ��� � �“ � �ا�”، ا� �ت � ر�� “اور �ِ ا��

   �ب �   ا�� ���   دا�  �ى  �رت”ا��  ا�ِم  فقئى “  ا� ہاا�  � �ا�ہ ،

ل” �ا�م �اروى ر� ا� �� � � �ب ت  ��، ��اردو  ) �(��“ َالت�َوس�

 ا� � ر� ا� �� � � ��   امِ اۡلِقیَ  وَ  اۡلَمۡولِدِ اتُ بَ ثۡ اِ ”�ہ  اردو � (��) �“

� � پ � �ت آ��، د� �� �ا� و ر�� � � د� ���ت � �� �

 � �� �ت �۔
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 ت � �� �اس � ازہ� �� � ا�د� � ا�“ اۡلَمۡولِِد َواۡلِقَیامِ اتُ بَ ثۡ اِ ”

 ، �دہ �� � ��م �ت ا�ا� ز� �رو� ا�ز�ى ر� ا�� � � � ا�

 د� � � ��  ا� ا�ا� ر� ا� �� �،  �ہ � ��، �ورے � ن د��ہ

�ت � � رف���� ر� �ى ��ت � � ��ِ �� ��۔ � دن � 

ت �  � ��ِ �� �� � � �� � �رف �وا� ���۔ دو�ے دن �

 � ر� �ى � �ں �   “امِ ِقیَ  اۡلَمۡولِِد َوالۡ اتُ بَ ثۡ اِ ”���  �� �ا�  �۔ ردو

ا اور  � ��ت �ِط � � �ے � �، ��� � � � ��، � � د�ِ

۔ اور “�  �ہ�،  �رے ��ان � �ا ا�ن � �، �� د���� آپ �”���: 

 ب ان � روا�وہ � پ �آ��� � رام �ر � ا� � � �رے � � آ� �، � � 

 � دى۔

 ا� �   ��ى  �ِت �   �ت �  ��   �ت  اور ��  ذ �ت

 � �دق آ� �:�ا�� �� �ى � � �

 ِصۡنَفاِن َمۡوٌت فِۡی َحَیاتِِهمۡ  َالن�اسُ 

 َواآَخُرۡوَن ِبَبۡطِن اۡ��َۡرِض َاۡحَیاءٌ 

 ے ز�ِ دو� �گ دو �ں � �: ا� ا� ز�� � � �دہ �، اور”

 “ز� � ز�ہ �۔

 ��� ا�  � ا�دى

 � ��، �� د�، �

 ۔٢٠١٠/٣/٢٤ھ، ١٤٣١ا�� ر�  ٧
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 (اردو) ا�ت ا�� و ا�م
 ِبۡسِم الل�ِه الر�ۡحٰمِن الر�ِحۡیمِ 

�  � د� ��ں ا� �� � � � � ا� ر�ل � �ا� اور �

ا�  ر ��� ۔�� � � ا� � د�ں � �� �ے ا�� ��وں � �� �

 ا )مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ الل� ی ل� صَ (  و  آل �   آپ  �ر �   آ�ں  اور  �  ا���ب �� 

 ر� �ں۔

 !� �� وا� د�� ��مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ �  �دِ اے 

 �ن � �ِل  � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  �د ر�! �د �� � � � آپ 

، �ات اور و�دِت ��دت، �اج �� ،د�ا� � اور د�� �� وا� آ�ت

�ر ا�ا �رے  ۔� �ر�ِن د� � �� ر� � � و�ت � وا�ت � �ن ��

 �۔ � � �ا �� و� ،�

 و رب ا�� � � اور �ِب  �نا� �   ہِ یۡ لَ عَ  ہُ لل� ی ال� صَ  ا��ا��ء

 (� �) ) �ِل ��س آؤ اور (� � ا�ا�رے ا�ال � � �ق � �  � مَ ل� سَ وَ 

 ساُ  ،� و � �و�د درا�  �را د�ٰى � � � �۔ �ِ � � � �

 :� �۔ ا� �� � اور �� � �� � � � �ن
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رۡ  ۡكرٰی َتۡنَفُع اۡلُمۡؤِمِنۡینَ  َوَذّکِ  ]۵۵الذاریات:[ َفِان� الّذِ

 “�� � � �۔ � � � ،� �و”

  �، ��“ ��”اور “ �� �”�رے ز�� � �ء، � ا� آپ � 

�  �   �ح �   ا�ء ،و�  �� اور �  اور ��  �   � او�ء  �۔  ��  �� ��

 ر�د �:ا�۔  ��� � ا� �� � ا� �ك �م � � � �ں��

ۡیِه َمۡیًتا َلۡحَم َاخِ  ۡاُكلَ ۡن ی�  َاُیِحب� َاَحُدُكۡم اَ  ؕ َیۡغَتۡب ب�ۡعُضُكۡم َبۡعًضاَوَ�� 

ا ؕ الل�هَ   َوات�ُقوا ؕ َفَكِرۡهُتُمۡوهُ   ]۱۲[الحجرات: ِحۡیمٌ ٌب ر�  اِن� الل�َه َتو�

� �� � � � � � �� ا� �ے �� � ،ا� دو�ے � � � �و”

ل ��  �� ��ا�  � � ،� ڈرو اور ا� ،�ارا � ��� �ے �؟ � �� 

 “وا� ��ن �۔

�وں ود ،�د ���اہ �� �، �د � � اور دو�وں ��� وا� �د �اہ 

�  � �اغ ا� و�ف، � � اور � ا� آپ � � � � ۔� ��د �� �

ور د�غ ا �)  ���ا� � �� � �ش � � � �ا � �� � (� �اغِ 

� ا ۔�) �� (� اس � �ر� �� � �ش� � � � د�اں ��� � 

 �� ان � ��۔



 27 ا�ت ا�� وا�م

 �د �� ذ�ِ ر�ل �

 �مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  ر�ل ذ�ِ �  ��   ا�  �  ذ�،  � ِت �۔  ا�

ذ ُ
خ

�)   �هُ نۡ عَ  هُ الل�  یَ ضِ رَ رى  روا� �  (،    � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ لل� ی ال� صَ   ا�م�ِ �ر

:��� 

 اورے �س ��” آپ  :� آپ � رب ��� � آ� اور � � � �ا

� �) � � �۔ (�ا� � � �� � � � آپ � ذ� � � �؟ � � �

 “��۔� � آپ � �ے �� ذ ��� � � � �ا ذ� � ��،  ��ا�

 �� ا� ذ� � �ِ  � روا� � � � � (ا� �) آپ � 10ء� ا�

 � � آپ )� ��� � ل� جَ وَ ز� عَ ا� (� � روا� � �  ءا�ن � ذر� ��۔ ا� �

 ذ� � ،� ا� ذ� �د� � (روا�) �ء � ��ر  ۔� � آپ � ذ� � اس � �ا

 ۔11�

�   د��   (ان  ر�ل �   اس  اور  ا� �  (��   ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ (��

� � ا� �� � ذ� � �ت  � � � وہ �� ،� ذ� � رو� )مَ ل� سَ وَ 

�ب � �ت �� �۔  � �ق �� � اور ذ�ِ �ب �� ��ِ �دق � ذ�ِ ۔�

� � � �� � 

                                                      
 ء)٩٢١ھ (٣٠٩ا� �ء ا� �ادى، و�ت   10
 ء)، �ا�١١٤٩ھ (٥٤٤�ب ا�ء، �� �� �ض � ��، و�ت   11



 28 ا�ت ا�� وا�م

 َرہٗ اِن� ِذکۡ  َماٍن َلَناَاِعۡد ِذۡکَر نُعۡ 

رۡ ُھَو اۡلِمسۡ   َیَتَضو�عْ  َتهٗ ُک َما َکر�

رى  ��� �و �ن � �ت ذ� �، �� اس � ذ� � د �رے ��”

 “�۔ � �ح �

�ن �د� �۔ � � �ب � � �ل، او�د، ازواج، �ن � � ذ�ِ �

ٰ َصل�ی الل�ُه عَ ا�ا� � ا�  � � �ِت  � �� �۔  ل�مَ َباَرَك َوسَ ِه وَ َعَلیۡ ی َنِبّیَِنا وَ ل

� �  ، اور� ��ب دل �� ا� � �ج � �� ���، ا� � �ج � �ا � �

 �� �� �� � �� ���، �� �� �رے � �۔ دل

 ا�د� �� اور �ِء �ام � ا�ال

ا�م  � �� �۔�دہ �ص د� � ذ ذ�ا�� ا�� �  اب � ا�ار � �

  � �۔ ����� � ا� �� � ا�اج ��� � � � �� ا� ا� ا�

�� �� � و�ں  �� �� مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  ر�ل ا�”

در�� ��� �  ن �� اُ  ،د��� � �د�ں � ��رہ � روزہ ر� 

 اور � دن �� �س� � ��رہ � روزہ �ں ر� �؟ ا�ں � � 

 ِ �� � ��ن � �ق ��� اور �� � �ت � دن ا� �رك �، ا

  اور ،� � ِ  ا ��   ر�  روزہ �   دن   ۔س لٰوةُ عَ (�ر َلۡیِه الص�

َ��مُ  � دن �� � � � ز�دہ �ار �۔  � ��� � �� )َوالس�
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 �م �ا د�۔�� � روزہ ر� � � ر� اور  � �ر � �د � روزہ

� � �ول � � � � � �ت  �ص � دن ا� �� � � �

 �ر� ،�  اس  �ل �  �   دن  ا�  �ف �    ا� �  �� ��   ادا �  �

م، �د، ��۔ ا� �� � � ��� � � �� �: �دت، �

��  اور �ِم �د �� وہ دن � � دن ا� ۔�� اور �وت و�ہ

�� � ��  صہئا اور ر� � ��۔ �ا ق � � � �ى ِ� �

 � � � �ل �ِم �د � ا�م �� ��۔ ��

 12�� �ا�� � ا� � ا�ا� �� �ل ا��، � ا��م ،اور � �رے �

 :� هالل�  هُ مَ حِ رَ 

�، اور وہ  د�ا� � د� � �وہ � �ے �س (ا� �) �� ”

� روا� � � �  َرِضَی الل�ُه َعۡنهُ  � �ِت ا� � � ا�م �

� ا� � ا�ِن �ت � � �د �،  مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ �ر 

   آپ �  �ا��طّ ���  �  آپ �بب دادا  آپ  روز ���  �   و�دت �

د� �� �۔ �م  ا� � ،اور � �ر �ر � �� ،� � � �

 � � � ادا� � � �ر � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ �ا � ا� �ر 

 ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ �� �� اور � آپ  � ا� �� � آپ � ر�

�د ا� ذات � درود  �ف �۔ � �ح آپ � ا� �� � مَ ل� سَ وَ 

                                                      
 ء)، �١٥٠٥ھ (٩١١و�ت   12
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� �د � �� � �  و �م � �� �، � �� � � آپ 

�  اُن �دات اور �� � � �� � ��، �� ��، اور د�

 ذر� � ���۔

 اس �  ��   ا� �   � �ح �  ��  �   ا�� ،�م  �ل  ا�م  �ا�� اور

(��) � ��� �: 

ت و�د  �مِ �، آپ م �� اور � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ �  �دِ 

�ت  � ذر��ق �  �س و �رگ اور �ِم � �، آپ � و�د

 � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ �  � � �ت � � و�دِت  ،�

�ول  � ��  � ر� واس � ا�اء �� وا� � ،�� � ا�م �

 ن �� د� � وا ،� � � �� � �ظ و�دت اس �مِ  ��۔

��  ���  �   آگ �   ۔   مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ �ر �� �

ر � د�ِت او ،�� �وى �۔ ا�ِر �� اور ا� �ط � �� �چ

 و� دے اس � د�ت �ل �� � ا� �۔

 ،� � � ��)٢٥٣( 
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 ا� �  ِ  13ا�ج �ا�م � �ں  مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ   �ِد � س �ہِ � ا

 :� �ن ��� �

”  ��  َ��مُ عَ �ِ لٰوُة َوالس�  � َلۡیِه الص�  و� � ��   �  ا�  �ہ  اس �

 ���۔ �   و �  ا�و�  ��ا�� �   �  آورى �� ��  ا�

 � � � � �ورى � � ا� �� � اس �ِ ۔� � ا�ِن 

   �د��  ز�دہ �   ز�دہ ��  �   ا��  ��۔ �  �   اور َلۡیِه عَ ت

َ��مُ  لٰوُة َوالس� �  ۔اس �ہ � �ل � ز�دہ � � � �� � الص�

  ۔� آپ � ا� � ��� اور � َ��مُ عَ �ر لٰوُة َوالس�  َلۡیِه الص�

 ِ  ۔� � �ض � ���س � � �ڑ د� � � � اُ �� �م ا

� آپ � اس �ہ � � �ن  ۔ا� ا� � � � و� � �

ا� �� � �وز � روزہ ر� � � آپ � �ال  �۔ ���

 � � آپ � ���  �ا”:  � دن � �ا  دن �  �ِم “� وہ ۔ آپ �

� �� � اس �ہ � � �،  و�دت ر� ا�ول � �ا� � �م

ہ � ز�دہ  ن �م �ں، ز��ںا�ام ��، اس � � اُ 
خ
ا� اور امكت

� �  �� � � �دات � �ص � �۔� � � ا� �� 

�� � �، � �ف ان وا�ت �   �د� � ز�� � �اِت 

� ز�� � رو� ��۔ ذرا �ر �و! ر� ا�ول  � � و� � � �

                                                      
ھ، ٧٣٧ا�م ا� �ا� � � � �رى �� ا�وف ا� ا�ج ا�� (و�ت �ت   13

 ء)١٣٣٦
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 وا� دن �م �؟ � ��؟ � � � � � دن �ن ��

َ��مُ عَ روزہ ر� �ف �ر  لٰوُة َوالس� ت � و� � و�د � �مِ  َلۡیِه الص�

�� آورى  � �� � � ر� ا�ول � ۔� � ر� �

�  اور � آپ ۔�، اول � آ� � ا�� � و �� � ��ہ � ��

س دن � اور �ات ز�دہ � �� � � دن �� آپ اُ  ،� �

 “وا� وا� � آ�۔ �� �

 :� � ��� �َ�ذ  �ا�ِ 14� ا� � � ��

 ،� �ى � � د� اس � �ل �� ��� � � � ا� ا ا�”

 ۔� � �ا �� �مُ �َ الس�  هِ یۡ لَ عَ آدم  �ف اس � ر� � � �ِت 

   �ر �  �  َ��مُ عَ اور لٰوُة َوالس�  �مِ  َلۡیِه الص� � �   �ن  ،و�دت �  �

 �مُ �َ الس�  هِ یۡ لَ عَ �ت آدم  (�� �� � و� �ے �) � دن ��؟

 �۔ ��� �� اس دن 
ئ

 �زم �د�ى  � اور �� و�ہ

َ��مُ عَ � �ر  لٰوُة َوالس� �� � �زم  ،� و�دت � دن �� َلۡیِه الص�

َ��مُ عَ �اب: � � �  ��؟ �ں � لٰوُة َوالس�  ۔� ا�از � َلۡیِه الص�

پ � ر� اور �زم � �� � آ� اور � �دت �  ا�� آپ ر�

لٰوُة عَ � روا� � � �ر  �دہ �ِت  �وت � د� �۔ َلۡیِه الص�

                                                      
 ٢٣٩� � �ب ا�� �� �� �ى (و�ت �ت �� ا�م ا�  14 ء)، ١٥١٧ھ،

 �� ار�د ا�رى �ح � �رى، �ا�ِ ��، و د� �ِ ��۔



 33 ا�ت ا�� وا�م

َ��مُ  آپ � ���  ،� � � � روزہ ر� � �رے � �ال � َوالس�

ِ اِ   ا  �ا �ں اور  ۔�زل �� (�) و� � دن � �س دن � � �ا

� �  مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ س � روا� � � �ر � ا� �ِت 

� � � آپ �ث ��، اور � � � آپ � �ت  �ا �� اور

 اور � � � �ب ا�� ���، � � � آپ �� �رہ � دا� ��

 “۔(�) �

�� ��   ا�م 15ا� وَ  � َ
خ

 �، وى� �  �    �ب ٰ  ثُ الباعِ ”ا�  دعِ البِ  نکارِ ی اِ عل

 :� ��� �“ ِث وادِ الحَ وَ 

”��   د�  د�ت �   ��ں  ا�  ا�م ،ا�  وا� اور ��  �

 “۔�� ا�ا� اور �� �� ��

 :ا� � �ٰى � ��� � 16�رك � ا�م �� �� � ا��

 “�اب ��۔�  � � ا� �� وا� � �� �، �صِ ”

 :��� � 17ا�م � ا��

                                                      
ا� ا�� �ب ا�� �ا�� � ا�� �� د�، ا�وف �� ا� �ت ا�م   15

 د �۔� اور ا�م �وى �� � ا�ء) �ر �رخ اور �ث ١٢٦٧ھ، ٦٦٥�� (و�ت 
 ھ)٦٦٧�� � ا�� �رك � � �ى ا�وف ا� �خ (و�ت �ت   16
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 �ِ  ،�� � � �� � � � � � � � ا�م �� وا�”

 � �� �� و �� اور ��ء ،� �� ات� ا� � �ر�ہ � ��

  �   �م  ا� �  �   اس ��  �   �ط  ��رہ ،�ِ��   اب� و�

 “۔�

 :�� �� � ا�� �

”��  �   �۔ �   �اب �   ا�د �  �  �   ا�ع  �ہ �    ���ں

�  ��   ذ� �   ا�  اور  �ر�ہِ  ،��  � اور  � درو �� ر�� د

 “۔� �� و �اب � ز�د� � �� � � � �� �دات � ا

 :� �ا� دِ � ار� (ا� �� ��)  � ا��ا� � �ا���� ا�م 

 مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ � �م � �ل � ا�م  �رے ز�� � ��”

 و�دِت   �ات �  ��ت  دن �   اور  ��دت  ز�  و  ز� ،��

�د  �ِ ا�ن � � اور�ت � ا�ر �، �� اس � �اء � 

� � اور  مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  ا�م �� وا� � دل � �ِ

اور ا� �� � ا�ن � � � � اس  ،�� � �� � � � و

  � ��ِ � �م ��ں ،���   هُ ی الل� ل� صَ ر� ا� ر�ل � �ا

ٰ عَ وَ  هِ یۡ لَ عَ   “۔نَ یۡ لِ سَ رۡ مُ الۡ وَ  اءِ یَ بِ نۡ �َ ا�ۡ  عِ یۡ مِ جَ ی ل

                                                                                                          
 ء)١٢٨٣ھ، ٢٦٨ا�م � ا�� � � � � � �� �� (و�ت �ت   17
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ٰ عَ تَ  ہُ الل�  هُ مَ حِ رَ  18ا�رى ب � ��ر ا�� �� �� ا� �ح � ا�م � �  یال

 ۔��� �

 �۔ �� � �ل ات �ِت ر� �رى� 

 اور �د ���ت �ِد ا�ِ �� 

 � � )هُ ُه َعنۡ َرِضَی الل� ��  ا�ِ �دِ (ر��  ا�مِ  ! �� �ِت ��اے 

 �ما�رے   �۔��ا � �ل �  )۔�د � � ��� � آپ �ِ(� � � 

 آن �� � س �اور � � �� � � � �� �� � � � �، ا�� اُ 

 ���  � �� � �آن و �ر� � �� �� ��۔ �ت ا�مِ  اور�وت 

ِ ن �ں � �ر�� � �اد � � � �� � ���، � � �ت ا�مِ  �  س� �۔ ا

 � �� � � �ر�� � � �ا �ن �۔ ا� �� � � � �ت �ت ا�مِ 

 “۔� � �و ا� � ا�ن دار � � ا� �م”

 � اول � ٢٦٦ �ب ۔ا�ف �� �و �ِ  ر�� � �� � ا�مِ  �ِت 

 :ر�� ��� � �ت ا�مِ 

 (ا�ا �ب ��)

 :�� آ� ۔در � � و � � دا� � �ع اور ر�! �ن �”

                                                      
 ھ)٦٥٦ (و�ت�� �ر ا�� ��ب � � � ��ب �رى �ى �ت ��   18



 36 ا�ت ا�� وا�م

 ]لقمان[ی�شَتِرْی َلْہَو اْلَحِدْیِث  الن�اِس َمنْ  َوِمنَ 

 ��ں” :)��(  ا اور (��)  �(���)  �  ا�ت و � � �

 “�۔ (�ا�ت) � ��ں �ل � �

 � ا�   �ود � �� � �زل ��۔ ��،  اور  ا���س � ��د

 � یثدِ الحَ  ہوَ لَ ” :��� � ،�� � �  �ود   “۔19� �اد

ْورَ  َ�� َیْشَہُدْونَ �ت �� ا� �� � �ل   (زور � �� � الز�

�  ���   �ن �  �   �ع” :��)  و  �ود �  �  ��  �

 “��۔

��  دت و� �ع و ر� � � �� � � �ل �� �� � �ِ

ِ د ���؟ ا� �� � � � �رے �رگ ��� � �ا  ا� �  س ا

 ��۔�  � � � ر�� �� � �� اور � � اس ا�

�ہ  و � �وم زادے �ود � �ف ر� �� � اور �ود �

ِ  �ا� � � � � س ا� را�ں � � �� � اور ا� ا�ب ا

�ت � � دو�ے �ں  � �ا� �� �۔ �ے � �

 ِ �� ��  س � �� �� � ا� �وں � � � �� �� ا

                                                      
 ا� ر� �ن � ا�� � ر��  اس � � �� �  19 �ب � � ا�م ا� ���

 د� ۔��“ ا�� ا��”
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ا��  ،�� � � � د� �� � ا� � اور �� �� �

 ِ ِ  �د� � ا�ب � ��۔  � � � س ا� �ا � � س اَ ا

�� اور  �؟ ا� �ف ��� � ب � �ن � �ر �ار�

�� �   ا� ��  �ف  �� ۔دو�ى � �  �� (��ض)

اور �  ،�� � � � ا� � �ا �� � � � � آ�ِ ،��

 � ا� ا� �ں � � �ں؟ �� � �� � ��� ��

 � �رت � ��)(�ب �� 

 :��ت � �ى � � ��� � ِضَی الل�ُه َعۡنهُ رَ �ت �د 

�  �� �� � � اور � و � ا� آواز � �ف �آِن ”

 � ��و  � �وف � ��  �� �ج �؟ � � � � � �آِن 

��  واز � آ�اور ا�ن � ��  � � ا�ام �� �� اور ��ِت 

 � � � � � ��� � اور اس �  � ا�ا ۔�� ��ں ��

 ر �� او�آ� �ت � �� وا� � � �� � ��د �� �

� � � �ض اور اس � � � ��رہ � � �ں �� � �ا�ِ

 “� ر�وٹ �؟ �� � � �ن

ہٗ  �د �ِت  � �م �ا � َس ِسر� د�  ت �د � � �رِ � � �ر قُّدِ

� �ا� �  اور�� ” �د � �اد � � � س �رت � �ِت اُ  ،� �� �

 ا ا�ن � ،� � ا�ام ��  اور �ں �� �  �س � ���� � آواز � ��
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 ،�� � � � � ۔��رہ �رت � �� �� � � � �ت � “�۔

 � � �� ��۔ ۔�د � � � ��� �ِ ا�م � � �ِت 

ِ اور ا� �� � را� �� � �دہ �ح �ام � �اہ �� �� �  س �� ا

�ں  �رگ � �ں �ر�ں � ��م �� �، � � ا� � �� �� �۔ �رے

ِ  �، �ں � �ں �۔ ا�  �ٹ � �ك �۔� ن �� ا

 ��ۂ و�دت � و� �ا �� � �

  ا �  و�� ر�� و�دت ۂ� �� مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  آ�تر�

�   � آپ �� ِت � � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ �ر �وِر �� �  ،�� � �

 �� آپ � � :��� � � �� �۔ �ت ا� ��ہ �ام �� �ے �� �

�  � � ��ے � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ � �ر  ،� � �� � �� �

 ��۔�  �ر ا� � زو� �� � �ہ � دا�� و� ،���ے �

    مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ اور �ن �! �ر  � ِت � �ح �� �� � و

 ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  �� ۔ اور �ر �ِا� �ح � از و�ل � �زم � ،� � �زم

�  پ �آ ے،، �� �ن �ےس و� �� � آپ � ذ� �� � اُ  مَ ل� سَ وَ 

 ۔� �ك �� اور �ِت  � آپ � ا�ِے، �ن �

 و �� و �ت، � س روا� � ا�ط � � آپ � �تاِ �� � � 

 ،� ذ� مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ ۔ اور اس � �رت � � � �ر � �ظ � �ا� �
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 اور �ِت  اور آپ � ا� �� ے،� � �ن ادب و ا�ام � ��� و  آپ �

 ۔ے� � �� اور ��  اور آپ � ا�ِ ،�ع و �ع � � �ك

 ِ � � و  � و�ل �ر� � اور س روا� � �م �ا � آپ � �ِت ا

 �� �ں �۔

 ِ �  ��  �� � � �� آورى س د� � آپ�ا ا� �� ��ِ ارواح � ا

 اور � �ج �؟ �� �� � �ءِ  ام اس � � � ار� �ا�ِ �ام
ظ

ِن �

ِ  � ا� �� � �ٰى دے � �۔ � �   �۔�ل � �ب �وس � � � � ا

� �  ،20��� �ا� �اج � �ث اور  �� � �� روز �ر ��

�  ِ آپ  �� ادب �� �ا �� � �زا �� � �دار � �ف � س ���ددرس � ا

 � �ف � �، � � �م �� ��عبىّ 
ت

 آپ � � زدہ ۔�� � �ٰى د� ��  ب

 �� د� � �۔ � �س ��د �، �(�ت �ہ ا� �) �ٰى را� 

 ا�� � ��� �: ا� ر�� � 21�ز� ا�م

                                                      
 و�ت �ت ��   20  ا� ز�� � � ١٢٦٤�ا� � �ا�� � �اج � �، ھ،

 �� � � � � � �۔
ا� ا�� � �� ا� ”ھ، �� ١١٧٧ا�م � � � � �ز� ��، و�ت �ت   21

 “ا�ز�
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�م  �ودت � و� � ذ�ِ مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ ا�م  � � �ِ”

 � س، اُ �روا� و درا�  � � �� � ن ا��ں ��� اُ 

 “ � �۔� مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ ا�م  � � � � �ِ � �رك

 ۔� �� �� � � �ر � � � ے� ��ر� � اب � �ءِ 

رك �� � �� دت اور�� و�دِت �  مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ � ا�� : �ال

 و �ء � در�ن ؟ �� � ��وج �م � �رے � � و� �ب و � � �ء

ا� ��  ۔����� �اب ار�د  ��اور وا� �؟ � � �؟ � �ح �؟ �ل 

 آپ � �ا� � � ���۔

 :� ��� ��ا� �اج � �  :�اب

 و �م � ��ار �ااور ا�  ،� آ� � � �م �ر ا��ں � �ا�”

ی ل� صَ  �اور  ۔ار � �، �ا � �اور � � رد و ا� ،ر� �

 اور �ن �ِ مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ الل�    �ا� ��� راو ۔� � � �ا

   � هُ نۡ عَ  هُ الل�  یَ ضِ رَ �د �  �  �  �  ��  ��  � ��   ن

 “� وہ ا� � �د� � � �۔
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��  �  �  �   د� �� �  �   �ن ���22    ر�� �  “�م ا�ِت ”ا�

:� ��� 

و�دت � و� �م  ذ�ِ  � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  � ا�� �ر

 �� � � � � و � و �وب �� ،�� ا� ا� ا� �

��  � � اور �ِ  اور �م �� وا� � �اِب  ،� و � � �

ُ  �� �� � �؟ اس �ِ ۔� �� � �م �۔ ��
خ
 � قِ � خ

 �  �ِت �� �� � � �� � ا ،� مِ یۡ لِ سۡ الت� وَ  ي�ةِ حِ الت�  ۡيهِ لَ عَ 

��   �ف �   ا�ن  اُ  ،�  �اور �   دوزِخ  ن ��  �  � � 

 ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ ا�س  دا� ���۔ � �رِ  �� و � � �ِ

 �ى ، � رب ا�� � �ف دوڑ� � ��دىِ  � � مَ ل� سَ وَ  اور

 � اور � � �ے ��ِ ۔� آ�ر �� د� � �� ��ِ وہ  � ،�ا

  ا�وا� � ����ں �  اور �ا � ۔� � د�ں � ���رى

 �ں � �۔�� � 

 :� �� ��� د��� � اس � � 

” ِ �  �� � و� �م و�دِت  ن � د�� � �� �ا � ذ�ِا

 “� � �۔ مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ � � اس � � 

                                                      
۔ د�ط (�) � ھ)١٢٦٥�� �ن � � د�� �� از�ى � (و�ت �ت   22

 ۔�د �� ا �ا ��۔ � �� �ت ��� اور و� �ت ��۔ �� ا� ز� د�ن
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�  ��  �  �   �ل � �  ��   �م ِ  ۔�  �ا �  �   � �  �س

 �  �ا�ذر� � و� ا� ا�مِ  � � � �اب ۔�� �ى � ��

وہ؟  � � �� � �د � � �� � � ن � �ِد� � اُ 

 :����  ب�ا � ؟� � �ا � � � ؟اور اس � � وارد �ا �

 اس �� � اس �رت � � � ۔�� � و� � �اور و� ”

  �ر �او ۔�� اس �ہِ �رك � �ِر �ت � �� � �� �

 � ،�� � �، � �� �� � �ا� �زم ا� � � �م

 �ا� � �� �� � � �� � � وا� �� � � ان

 “� �� �� د� وا� �۔اور ا ۔�م � �

 :آ� � � � ار�د ��� � اس � �

�� �  و ا� �ِ� ا مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  � � ا� �”

 ا�ق � � �م � � اور � � �  ا�ع  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ الل�  یل� صَ و

 “ا� �ا� � � � ��۔ ��� � �ى مَ ل� سَ وَ 

 :� ��� َرۡحَمُة الل�ِه َتَعالٰی َعَلۡیهِ  �ا�م �� دا

ی ل� صَ ا�س  �رِ  �دِ  ذ�ِ ن� � �ح �ام � �دت �رى � �”

� ��  ۔ اور� � � �گ �ے ��� � � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ الل� 
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� � �  ِ  � � �� ا  �  مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ س  �ا� �

 “�� اور �ر � � � ا�ر �۔

 ��� �: 23� ى�� ��� �� ا� ز ا�م

 بِ هَ الذ� بِ  ط� خَ ال یفٰ صطَ مُ ال دحِ مَ لِ  لٌ يلِ قَ 

ٰ عَ   تبكحسن من أ  ط� خَ  نۡ مِ  ِتهٖ ض� ی فِ ل

 هٖ اعِ مَ سَ  دَ نعِ  شرافُ �ٔ ا� ضَ هَ نتَ  نأ و 

 ا علی الرکبيجث وا اَ فوفً ص اامً يقِ 

�  ش ���  � � � ا�� � � � � � �ڑا � � �ِح ”

� � �� � �� �  ر ّ
ت
ور � ا ،�� اس � �� � ��ى � �چ

 � و��د� ر� � وہ ان � � � � � ��ھ �  �گ �ِف 

 “�ں � � �ے ���۔

 �ر �� �۔ � ا� �� �� اور �ا� دے اس � � اس �

ٰ عَ  هُ الل�  ىل� صَ وَ  ا مً یۡ لِ سۡ تَ  مَ ل� سَ وَ  هٖ بِ حۡ صَ وَ  هٖ اآلِ وَ  دٍ م� حَ ا مُ نَ دِ يِّ ی سَ ل

� � �ن ا� رب �د� و آ�ت � �ج،  ،�� (�ٰى)  ۔ارً یۡ ثِ کَ 

 �� از� � د� � اور س�ام و �� �ر �ء �ِ �دمِ  ،�� ��د

                                                      
ھ)، �ِ �، � اور �ف ٦٥٦ا�م ا� ز�� � � �� ��ى � (و�ت �ت   23

 ۔�� � ہ �� ا�م �۔ا� وا� � �ر �ِث ا� �� �ا�در �� �س ا� �
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 �۔  �ا�  �  ا�ء  آ�ت  د�  اور ���   �ف  �ہ  �ے ��  ا�

 ۡمُد لِل�ِه َرّبِ اۡلَعاَلِمۡینَ َواۡلحَ � ا�ب � �دہ �� ���۔ 

 :��� � ،� � �� ،24ا� ��ا� � � ا�

 � امً لۡ عِ  ۡي نِ دۡ زِ  ّبِ رَ  ه،عز شان هلل�  الحمد”  ا�  (اے �  �دہ زا

 م �� �و�ر� � ذ� �  �� � و�دِت ا�� ا�و� و ۔��)

 “مُ لَ عۡ اَ ُه الل� وَ � �ء � � � � ۔ 

 :��� � ،� �� �بمكہ ،25� � ا�ا�

 ذ�ِاللصواب يةھم ھداالل� ده وح هلل�  الحمد”  �ں ، �   و�دت

ی ل� صَ   �� ��� ۔� � و� �م � �ء � � � اور � �م

 “مُ لَ عۡ اَ ُه الل� وَ � � وا� �۔  مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ الل� 

 :� ار�د � ،� �� � �� ،ا� � � � ا�

                                                      
ھ)، � �� � ٢٧٣١�ت �� �ا� � � � � �ا� �� � � (و�ت   24

 �ا �� اور و� و�ت ��،� � � � �۔
ھ)، � �� � � �� � � ١٢٩٢�� (و�ت  �ت � � � ا�ا� ��  25

 �۔
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 �م � و�  ذ���ر�  � و�دِت  مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  �ر”

� �ہ � مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  �ٰ �رِ  ا�س �� روِح  ،وا� �

 � �مِ  ا�� وم ا� � �ءِ  ۔� اس و� � و �م �زم �ا ،�� �

 “��ر � � ��� �۔

�  �  �26، �  ��   ذ�ِ  ،�� � �   ا� � �   �م  و� �   و و�دت ب

 27ا�ن � �� ��� �۔

 �د �� � � �ى � �

  ر�  �ى”ف � � ا� ا� �� � ر� ا�ول ���ال � � �را

 ہِ یۡ لَ عَ  ہُ لل� ای ل� صَ �ر  � اس � �اب � � � � ��ں � �زم � �  �۔ �� “�

،  ��ں � � � را�� � � � �ف ا� � رات �آورى ��  � مَ ل� سَ وَ 

 �� � ��ت ��د �۔ �ر اور ءِ �

 :� � ذ� � �َ�ذُ  ا�َِ�و ا�م ا� � � ا�� � ا� �ب

                                                      
ھ)، � �� � � � � ١٢٧١� � �ۃ � � (و�ت �ت �� � � �   26

 � �۔
 � وا�� � �روں �ا� � �ِء �ام � �ِم �د �� � � اور � ا�ِ  27

 � �اُ �� اس  �، اور �� �� �� � ا�ِع ا�  ، اور اس �ح اس ا� �� ��� �

 ا�ع �ا� � � � �۔
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�  مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ لل� ای ل� صَ  � � � �� ہبـَ یۡ وَ ثُ ا� � � آزاد �دہ ��ى ”

  � �دت � ا� ��� �دِت � و مَ ل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ  �� دودھ �� �، � �ِ

�اب �  � ساُ   ��� �  � � ا�� ۔� �� � آزاد �د� س��ى �� � اُ 

 � �ور � ��ت  ر� �ں، �ں ا� �� � �رى؟ ا�� � � آگ � � ،د�

  �ار ��ك � ��ا�م و �� � در اور ،ات � � �اب � � �� �� � ر

ِ  � اور ،�س � �ں �� � �� � � � ا�ں � ت �  � � �س � �ا

 “ �۔دھ ��پ � دوآد� � اور اس �  آزاد � � ى ����� � ا� � و�دت �

 � �زى � ا�

”��   ا� �    ،ا�  �رۃ  �رى �   �ك  �آن � ��  �   ا�  ��”� ا

 �� اس  س �� � � � ��ہ �ا، �ف ا � �اِب  ، (اُس)�زل ��“ �

�ل ��  �م � � ��� ا� �� � � ��ہ � � اس  ۔� �� �� � و�دِت 

 �۔ �� �چ �� � � � �رِ � آپ � و�دت � �ور � � آپ 

� � ا� �ا� �ا �� �  ا� �� � �ف � اس � !�ى �ن � �

 ۔�  دا� ���� � �ِت اس � � �  �ِ

� �د  � ا�م � و�دت � � � ا�ِ  مل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ ر �

قعذذ �� � آ� � � �
خ
اور �� � �� �� �� اور د�� �� اور  ،�ب

اور آپ  � ��ں � �ھ �ھ � � اور �ر� � و �ت � ا�ر ��  ��
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 � �۔ �� ان � ا� � �ِر� � �� � �ص ا�م ��  � �د ��

 �۔��  اور ��ں � �ر

 �� �� � �اص � � آز�� � � � � �ل �د اور �د ��

 � �� ��د ���ں � � و ا�ن � �ل ��� �۔ اور �� �، وہ �ل 

 � و�دت ��  � � � ر� ���  �رى �� �۔ ا� �� اسد� �اد�

��  � ،�� � �� � �د �رك ،�رك را�ں � �� و �ت � �� ��

 � � � دل � �ض و �د �۔ � و � ��� اس

 � ا� ��ِ �د، �ِ �ر 

ِ  ۔�ر � � ا� � �د، �ِ�ِ  � �  :س � �ا

پ � �ر � �د �د آ � � �ِ �ر � � � �  �ر�ِ (� و�)

  �ور�� وہ اس رات  ا�س � �ف � رات � ذاِت � اور �� �  ،رات �

 �� � و� � �ف 
ئ

 اع �� ��اور اس �  ، �وا�ا� � � � آپ � د�ى

 ۔�� �ر �ا� �د �ِ �ا �ِ ۔�

  ى�اد ا�� �اور  �� � و� � �ف �� � � ا�ر �وِل (دو�ى و�)  ت

 ��۔ ف �ب��رك �  � �رِ  مل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ �ر  � �ِ

� ا� � � و  مل� سَ وَ  ہِ یۡ لَ عَ  ہُ ی الل� ل� صَ ا�م  �ر � �رِ  (�ى و�) �ِ

�� ا� �� � ، �د � �م ��داِت �� � � و ا�ن � اور �ِ ،ا�ن �
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و� � ا� � � آ�ن و ز� � �رى  � آپ � ،�ر � ر� ا�� �� �

 ا� �۔ �د ��۔ �ا �ِ�ق � �م 

  �� � �� � � ذ� � � � �رے � د�� � ا� � �۔ ا�

ِ اُ  ،�ا� دے  �رى �� �: س �ر �� �۔ ار�دِ س � � ا

� � و� �ا� � �ا� �� وا� �، �رے � اور ا��ں � �”

 )٨١/٢٧“ (� اور وہ �ن �۔ا�ن ��  آ�ں � � � � �رى

 �ِ ا�ِ � وا���

ِ  ،�� � �� � ر� �را � ا�ام � � � �  �اب � � � � س �� ا

۔ � � ر� �ں�� ا� ،� و � � �ر �، ا�م � �� � �� د�ِ �ہٖ 

 � �ى � � �ب � � �ِت 

 چشمه گر نہ بیند بروز شپر 

 هاآفتاب را چہ گناچشمۀ 

” ِ رج  � � � � د�دن � ہ �؟ ا� اُ��رج � � � س �ا� �� ا�� � � ا

 “�؟ � � � � �ہ

اس �  � � �، � ،� اس � �� �� � ۔�را ا�د � � ا� �� وا� � 1

س � �د �ن �ن و� او�ف � � اُ  ��ِن  س �اُ  ۔� � و اس � � ،� �
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 �� ساُ  ۔���  اُ  �  �د �  �   ا�ء  �و�  �� س �  �   ذات  ا�

 ���۔

�  ،ض��   �� �۔ وہ�� و �ن  � وہ � ۔� � ،�� � ،� � (� ��) وہ

 � ��� �� � � ،� � اس � ذ� � � ۔س � ا�اءس � ا�ع � ا�اق، � اُ اُ 

� �  ��رات اس � � �ن �� � ��، ا�رات اس � � ا�ظ و ۔�

   ا�ر ،��  �  ِ  ا��اس  ا  آ� ،��   ��۔� �   � دارك �    اس �� 

  و� و � � �� �۔ �د� ا� �ص �ار �، وہ

  � � �۔ اس � و�د � � � �� �؟ � و�“�”ا 

  �ن � ��۔ ،“� �“� ا� � 

س � ذات اور � ا ۔� � س � � � ��اُ  ،وہ � �ع � � � 2

اس � ادراك  � � �ح آ� اس � � د� �، ۔� �ك � �

�  اور اس � �ت د� �ت � اس � ذات د� ذوات � ۔� ��

� � �ل اور � �ار د� � ا� � � و�، �، �، � �  ۔�

ا�م  �ك � ��� اور �ِ �� � �آِن  � ا��� �� � ا�ن ر� �۔ 
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 ت ا�� وا�م (��)ا�
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد للّٰه الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عىل الّدين كله

م لذين هام به النبيون وآله واصحابه تِ كره الكافرون. والّصلوة والّسالم عىل من خُ  ولو

 انوار العيون.

يه له علدنا صّىل اليّ نا وسيّ لنبف يها العل�ء السائلون عن دالئل مولد الّرش يا

كر اآليات واالحاديث فاعلموا أّن محفل املولد الرشيف يشتمل عىل ذ  !وسلّم

لله  االصحاح الّدالة عىل جاللة قدره واحوال والدته ومعراجه ومعجزاته ووفاته صّىل 

ىل فإنكاركم مبني ع .عليه وسلّم كل� ذكره الذاكرون وكل� غفل عن ذكره الغافلون

فإن كنتم مسلم� شائق� اىل است�ع احوال محبوب رب العامل�  .م است�عهعد

ليكم عد االنبياء واملرسل� صّىل الله عليه وسلّم فاحرضوا لدينا واستعموا يظهر سيّ 

 صدق ما ادعيناه وهو يف الحقيقة وعظ وتذك� ملن القى السمع وهو شهيد مأمور به

﴾ �َ ِمنِ ُمؤْ َوَذكِّْر َفاِنَّ الذِّكَْرى تَنَْفُع الْ يف كالم رب العامل� بقوله سبحانه ﴿

 ال كوعظ الجهال يف زماننا الذين اتخذوا انفسهم عل�ء وصلحاء. )٥٥(الذاريات: 

له وقد نهى ال .املشتمل عىل تحق� االنبياء واألولياء واغتياب املؤمن� الكامل�

ْعًضا بَ ْم َوَال يَْغتَب بَّْعُضكُسبحانه عن الغيبة يف كالمه املجيد حيث قال جّل جالله ﴿

تَوَّاٌب  اِنَّ اللَّهَ  اللَّهَ  ُقوارِْهتُُموُه َواتَّ كأْكَُل لَْحَم أَِخيِه َميْتًا فَ ياَيُِحبُّ اََحُدكُْم اَن 

 .فاضاعواضاعوا  ،ضلوا فاضلوا .)٢١﴾ (الحجرات: مٌ يَرحِ 

 م ه�زععیب پسندند ب * خرب خود  بی خربی چند ز بی

 .نعوذ بالله منهم .باد شوندار بچراغی رسند دود شوندار بدماغی رسند
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ید لله سبحانه. روى ابو سعوذكر الرسول صّىل الله عليه وسلّم بعينه ذكر ا

ريب وربك اتا� جربيل فقال إّن الخدري أّن النّبي صّىل الله عليه وسلّم قال ﴿

يقول تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسوله اعلم قال قال الله سبحانه إذا 

﴾ وقال متام اإل�ان بذكري معك جعلُت ﴾ قال ابن عطاء ﴿معي رَت كِ ذُ  رُت كِ ذُ 

﴾ ك� هو مذكور يف الشفاء. جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكر�ايضا ﴿

اىل جنود ابليس املتنفر عن ذكر الله تعفاملانع من ذكر الله وذكر الرسول يكون من 

 ك� قال الشاعر: ،ألن املؤمن املحب يشتاق ويتلذذ بذكر املحبوب

 ضعهو املسك ما كررته يت ٭اعد ذكر نع�ن لنا إّن ذكرہ 

 ويبذل االموال واالوالد واالزواج واالنفس الست�ع ذكر املحبوب ك� هو

ب يه وبارك وسلّم فمن شاء يكون من حز مأثور عن الخليل صّىل الله عىل نبيّنا وعل

 يكون من حزب ) ومن شاء٢٢: ادلةملجا( ﴾ِه ُهُم الُْمْفلُِحونَ  اِنَّ ِحزَْب اللّٰ َآل اَ ﴿الله 

يْطَاِن هُ  َالٓاَ ﴿الشيطان  و  مُ اِنَّ ِحزَْب الشَّ  .)١٩: ادلةملجا( ﴾نَ الَْخاِرسُ

العل�ء الكبار عىل رغم  اهبالتي رصح  صوصةخامل ونذكر ايضا الدالئل

 .انف االرشار

أبو الفضل ابن حجر اصال من الّسنّة حيث قال قد  الحافظ استخرج االمام

رسول الله  نّ وهو ما ثبت يف الّصحيح� من أ  ثابت ظهر ىل تخريجها عىل اصل

الوا اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فق فوجد م قدم املدينةلّ  الله عليه وسّىل ص

 انا﴿فقال  .موىس فنحن نصومه شكرا لله تعاىل نجىو  م اغرق الله فيه فرعونهذا يو 

ه تعاىل عىل فيستفاد منه فعل ذلك شكرا لل بصيامه فصامه وامر ﴾احق مبوىس منكم

ليوم ااو دفع نقمته ويعاد ذلك عىل نظ� ذلك  نعمته  من إمراءما من به يف يوم معّ� 

 بانواع العبادات او السجود والقيام والصدقة يحصل من كل سنة والشكر لله تعاىل

وم لك اليذبربوز هذا النّبّي الكريم نبّي الرحمة يف  النعمة والتالوة واي نعمة اعظم من

بعينه حتّى يطابق قصة موىس يف يوم عاشوراء  اليوم وعىل هذا فينبغي أن يتحرى

 .انتهى
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ل الّدين أبو الفضاالعالم جالل  تهدينملجبقية ا وقال شيخنا شيخ االسالم

الله وقد ظهر يل تخريجه عىل اصل آخر  رحمه ن بن أيب بكر الّسيوطيد الرّحمٰ عب

 ّىل ن انس ريض الله عنه ان النّبّي صع البيهقي غ� الذي ذكره الحافظ وهو ما رواه

 عنه يف جده عبد املطلب عق نّ أنّه ورد إ  مع م عق عن نفسه بعد النّبّوةلّ الله عليه وس

ه ه علي اللّىل هذا فعله ص نّ ذلك عىل أ  فيحمل سابع والدته والعقيقة ال تعاد مرة ثانية

ّىل صاياه رحمة للعامل� وترشيفا المته  تعاىل م اظهارا للشكر عىل ايجاد اللهلّ وس

 لذلك فيستحب لنا ايضا اظهار الشكر نفسه  عىلّيل الله عليه وسلّم ك� كان يص

  .من وجوه القربات واملربات انتهى ذلك مبولده باالجت�ع واطعام الطعام ونحو

الّشيخ االمام جالل الّدين  وقال ورصح مبثل ذلك يف رشح سنن ابن ماجه

م قدس مكّر  ٌل م مبجَّ لّ عليه وس  اللهّىل بن عبد الله مولد رسول الله صان عبد الرّحمٰ 

لها  دَّ عَ النجاة ملن اتبعه فمن أَ  سبب أوجوده مبديوم والدته ورشف وعظم وكان 

اليوم  من اهتدى به فشابه هذا شملت بركاته عىلصّىل الله عليه وسلّم الفرحة لوالدته 

ليه صّىل الله عجهنم هكذا ورد عنه  يوم الجمعة ال تسعر فيه أنّ يوم الجمعة من حيث 

ه رب الوليمة امليسور واجابة من دعا فمن املناسب اظهار الرسور وانفاق .وسلّم

 .للحضور انتهى

 الله عليه مولد نبيّنا صّىل  يف فضيلة شهر واالمام ابو عبد بن الحاج قال

الله علينا  نّ ي مذّ لالنّبّي الكريم ا ذاهب هذا الشهر فضله الله تعاىل وفضلنا فيه :ملّ وس

لله  امن العبادة والخ� شكر  فيه فيه بسيّد االول� واآلخرين فكان يجب أن يزاد

صّىل الله عليه وسلّم النّبّي  كان سبحانه عىل ما اوالنا فيه من هذه النعم العظيمة وإن

صّىل الله عليه برحمته  اّال  ذاك مل يزد فيه عىل غ�ه من الشهر شيئا من العبادات وما

العمل خشية أن يفرض  يرتك النه عليه الّصالة والّسالم كان مهبالمته ورفقته وسلّم 

فضيلة هذا الشهر العظيم  اىل لكن اشار عليه الّصالة والّسالم بهممنه عىل امته رحمة 

فترشيف  ﴾ولدت فيه يوم ذلك﴿الّذي سأله عن صوم يوم اإلثن� بقوله للسائل 

يحرتم حق االحرتام  أن هذا اليوم يتضمن ترشيف هذا الشهر الذي ولد فيه فينبغي

مبا خصها الله به  واالمكنة االزمنةوفضيلة  ك� فضل الله هذا الشهر الفاضلة ويفضل

 اهتال ترشيف لها لذا واالزمنة االمكنة أنّ من العبادات التي نفعل فيها ملا قد علم 
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 ذاهبما خص الله  اىل وا�ا يحصل لها الترشيف مبا خصت به من املعا� فانظر

صّىل عظيم النه  فضل صوم هذا اليوم فيه أنّ الشهر الرشيف ويوم االثن� اال ترى 

الكريم أن يكرم  الشهر ولد فيه فعىل هذا ينبغي أنّه إذا دخل هذاالله عليه وسلّم 

يف كونه كان يخص  موسلّ   الله عليهّىل باالحرتام الالئق به اتباعا له صويعظم ويحرتم 

 .انتهى االوقات الفاضلة بزيادة فعل الرب فيها وكرثة الخ�ات

ة وإذا كان دنيليف املواهب القسطال� ال 32وقال الّشيخ أحمد بن محمد

خلق فيه آدم عليه الّسالم خص بساعة ال يصادفها عبد مسلم فسأل  التى يوم الجمعة

 الله عليه يها رسول الله صّىل اعطاه اياه ف� بالك بالساعة التي ولد ف اّال  خ�ا الله فيها

جعل يف يوم  ومل يجعل الله يف يوم االثن� يوم ولده من التكليف بالعبادة ما ملّ وس

صّىل املخلوق فيه آدم من الجمعة والخطبة والج�عة وغ� ذلك اكراما لنبيّه  الجمعة

نَاَك َوَمآ َاْرَسلْ ﴿بالتخفيف عن امته بسبب عناية وجوده قال الله تعاىل  الله عليه وسلّم

 قتادةومن جملة ذلك عدم التكليف عن  .)١٠٧األنبياء: ( ﴾ِم�َ لِلَْعالَ  اِالَّ َرْحَمةً 

ذلك يوم ﴿م سئل عن صيام يوم االثن� قال لّ الله عليه وس ّىل االنصاري أنّه ص

ويف املسند عن ابن عبّاس قال ولد  .رواه مسلم ﴾النّبّوة ولدت فيه وانزلت عّيل فيه

ة اىل كّ يوم االثن� وخرج مهاجرا من م واستنبئ يوم االثن�صّىل الله عليه وسلّم 

 .االثن� ورفع الحجاب يوم االثن� انتهى ل املدينة يوماملدينة يوم االثن� ودخ

نكار البدع إ ث عىل عالبا” شامة شيخ النووي يف كتابه بوأ قال الحافظ 

 انتهى .عليه ليه ويشكر فاعله ويثنىإلحسن يندب امثل هذا  :“والحوادث

 ذلك :وقال الّشيخ االمام العامل العالمة نص� الّدين املبارك يف فتوى بخطه

 .حسن القصد انتهىأ جائز ويثاب فاعله إذ 

                                                      
 ا�� � �۔“ ا� � �”ا� � � �ت � �   32
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 ّصالح�حسن إذا قصد فاعله جمع ال وقال االمام العالمة ظه� الّدين هذا

يه ثاب علوهذا القدر ي ،واملساك� طعام الطعام للفقراءإ و م�والّصالة عىل النّبّي األ 

 .الرشط يف كل وقت انتهى ذاهب

هذا اجت�ع حسن يثاب قاصده وفاعله عليه  ينالد يخ نص�قال الش

  اللهصّىل عىل رسول الله  االله تعاىل ويصلو  اويذكرو  الطعام اواجت�ع الصلحاء ليأكلو 

 .انتهى واملثوبات ضاعف القرباتيعليه وسلّم 

 حسن ماأ ومن  :حمن بن اس�عيلمحّمد عبد الر  وقال االمام الحافظ ابو

 لله اّىل صالنّبّي يف زماننا هذا ما كان يفعل كل عام يف اليوم املوافق ليوم مولد  ابتدع

  ذلك مع ما فيه من نإظهار الزينة والرسور فإمن الصدقات واملعروف و م لّ وس عليه

 ته يفوتعظيمه وجاللصّىل الله عليه وسلّم ىل الفقراء مشعر مبحبة النّبّي إ حساناإل 

رسله رحمة أ الّذييجاد رسوله إ الله تعاىل عىل ما مّن به من  فاعله وشكر قلب

 .وعىل جميع االنبياء واملرسل� انتهىصّىل الله عليه وسلّم  للعامل�

وهكذا قال الّشيخ االمام العالمة صدر الدين موهوب بن عمر الجزري 

 .وهذه كلها منقولة من الس�ة الشامية .رحمه الله

مامنا إ ألن وكال فحاشا اله�م ماماإل  ىلإ املنع نسبة من ذكرت ما واما

عن  ال، النعت وقصائد القرآن ضمن يف كان ولو الغناء مجلس حضور عن منع وقبلتنا

للُّٰه ا يَِعظُكُمُ ﴿ عظيم بهتان هذا سبحانك مبرامه الجاهلون زعم ك� والحديث القرآن

 يف نصافاإل  بع� نظرفا .)١٧ :﴾ (النورُمْؤِمِن�َ  نْتُمْ كُ  نْ اِ  بًَدااَ  لِِمثْلِهِ  تَُعوُدوا نْ اَ 

 :االول الجلد من وست� وستا مائت� املرقم مكتوبه يف عنه الله ريض قال مكاتيبه

 )آية( .است ولعب لهو داخل الحقيقت يف ورقص س�ع كه بدانند

 شان در) ٦: لق�ن﴾ (الَْحِديِث  ْهوَ لَ  يَْشَرتِي َمنْ  النَّاِس  َوِمنَ ﴿ كر�ة

 عبّاس ابن ردگشا كه مجاهد هكچنان. است شده نازل رسود منع

. است رسود الحديث لهو از مراد كه گويد مى، تابع� كبار واز است

 وابن عبّاس ابن وكان والغناء السمر الحديث لهو املدارك تفس� ويف
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 َال  َوالَِّذينَ ﴿ تعاىل قوله يف هداملجا وقال. الغناء أنّه يحلفان مسعود

 ما آخر اىل الغناء يحرضون ال اي) ٧٢: الفرقان﴾ (الزُّوزَ  يَْشَهُدونَ 

 �ودن ورقص س�ع مجلس تعظيم كه كرد بايد خيال پس .قال

 واملنة الحمد لله. دارد شناعت چه دانسنت وعبادت طاعت آنرا بلكه

 وا امر اين تقليد از را متابعان وما نشدند مبتال امر باين ما پ�ان كه

 ومجلس دارند برسود ميل زادها مخدوم كه ميشود شنيده .رهانيدند

 ياران واكرث ميسازند منعقد جمعه شبهاى در خوا� وقصيده رسود

 سالسل مريدان عجب هزار عجب. مين�يند موافقت امر درين

 مين�يند امر اين ارتكاب ساخته هانهب را خود پ�ان عمل ديگر

 الحقيقة يف چه اگر ميكنند دفع خود پ�ان بعمل را رشعى وحرمت

 خواهند معذرت چه ارتكاب درين ياران. نباشند محق امر درين

 خود پ�ان طريقهء ومخالفت طرف يك رشعى حرمت �ود

 اگر. طريقت اهل ونه اند راىض فعل ازين رشيعت اهل نه. يكطرف

 بودى شنيع طريقت در امر احداث مجرد نبودى رشعى حرمت

 انتهى. شود جمع بآن رشعى حرمت كه فكيف

 :)وسبع� يف مكتوبه اثن�(قدر الحاجة وايضا قال ريض الله عنه يف الجلد الثالث 

 ديگر در باب مولد خوا� اندراج يافته بود در نفس قرآن خواندن”

 .ودر قصائد نعت ومنقبت خواندن چه مضايقه است ،بصوت حسن

مقامات حروف قرآن است والتزام رعايت  وتغي� ممنوع تحريف

الحان با تصفيق مناسب آنكه در شعر  نغمه وترديد صوت بآن بطريق

تحريفى در كل�ت قرآ�  هجى خوانند كهنبر  نيز غ� مباحست اگر

نكردد وآنرا  واقع نشود ودر قصائد خواندن رشائط مذكوره متحقق

 انتهى “.هم بغرض صحيح تجويز �ايند چه مانع است

قدس رسّه از عبارت مكتوب سيويم كه مانعان آنرا مراد امام ما  پس ظاهر شد كه

ومتسك خود مين�يند قصايد خوا� نعت در پرده نغمه وترديد صوت  نقل ميكنند

الحان باتصفيق مناسب آنست چنانچه از نفس عبارت امام نقل �وده  بآن بطريق
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اِنَّ ﴿ :)وقال الله تعاىل(فثبت الحق وزهق الباطل  .مطلقا ك� فهموا شد نه م�نعت

 سبحان الله وبحمده ). ٨١: اإلرساء( ﴾زَُهًوقا نَ كَا َل الْبَاطِ 

كه براى اغواى جهال  اين فرقه باطله عجب وت�هء خويش ساخته است

يند بد نام �وده است ميگو كاالنعام وترويج زر كاسد خود نام بزرگان وامامان مارا

 ﴾اِب�ً ا كَو� لُ عُ  نَ و يَُقولُ  َع�َّ  َىل بَْحانَُه َوتََعاسُ ﴿ .كه فالن برگ چن� نوشته است

 ).٤٣: اإلرساء(

رشيف آنحرضت ّصىل الله عليه  باقى ماند كالم در قيام وقت ذكر والدت

صّىل الله عليه وسلّم در حالت  پس بدانيد كه قيام براى تعظيم رسور عامل .سلم

رسول عن أيب هريرة قال كان  .حيات آنجناب از صحابهء كرام ثابت گرديده است

اه تّى نر حفإذا قام قمنا قياما  الله صّىل الله عليه وسلّم يجلس معنا يف املسجد يحدثنا

ليه عحرمة النّبّي صّىل الله  واعلم أنّ  .مشكاة املصابيح .قد دخل بعض بيوت ازواجه

لله احياته وذلك عند ذكره صّىل  وسلّم بعد موته وتعظيمه وتوق�ه الزم ك� كان حال

هل ه وتعظيم اومعاملة آله وعرتت  ذكر حديثه وسنته وس�ع اسمه وس�تهعليه وسلّم و 

كه موت وحيات آنجناب رسالت  ازين روايت معلوم گرديد .شفاء. بيته وصحابته

كىس تعظيم قدوم ميمنت لزوم  رگا لهذا .مآب در تعظيم وتوق� يكسان است

ء ت با وجوديكه عل�چه مضايقه اس آنجناب را از عامل ارواح بعامل اشباح بجا آرد

ب مفتى حنبيل بوجو  ،باستحباب آن داده اند خ� البقاع ومفتيان مذاهب اربعه فتوا

حنفى مفرس ومحدث حرم رشيف كه  رساج وموالنا عبد الله .آن حكم �وده

شان مى فرقه محدثه بزانو ادب در درس او  ورئيس ورأس ،يكتاى عهد خويش بود

نيز فتوا باستحسان قيام چنانچه  ،موصوف مينمودموالنا  نشست واعرتاف بجامعيت

 .هر كس خواهد بيند ،نزد راقم سطور موجود اند فتويهاى مسطوره مختومه

هم اثبات استحسان آن فرموده حيث قال  در عقد الجوهر وامام برزنجى

يف امئة ذو رؤية ورواية فطوىب ملن كان الرش وقد استحسن القيام عند ذكر مولده

ورين ء مذكومرامه ومرماه حاال نقل فتواهاى عل� الله عليه وسلّم غايتهتعظيمه صّىل 

 .م�ود آنرا بايد شنيد
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اء قول العل�ء املحقق� يف القيام املعمول ب� العل�ء والصلح ما :سؤال

 ذكر والدة سيّد املرسل� صّىل الله عليه وسلّم يف قراءة يف العرب والعجم عند

بينوا جوابا مدلال  .او مستحب او مباح او غ� ذلك باملولد املبارك هل هو واج

 .أجرا كث�ا شافيا كافيا وختموا عليه توجروا

 اما القيام إذا .جواب: الحمد لله وكفى وسالم عىل عباده الذين اصطفى

 حكامة والجاء ذكر والدته عند قراءة املولد الّرشيف توارثه األمئة االعالم واقره األمئ

 .وال فرد راد ولهذا كان مستحسنا ومن يستحق التعظيم غ�ه من غ� نك� منكر

 والله .﴾املسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما رآه﴿ثر عبد الله بن مسعود أ ويكفي 

 بناحرره خادم الرشيعة واملنهاج عبد الله  .ويل التوفيق والهادى اىل سواء الطريق

 انتهى .ه الحرامرساج املفّرس املحدث مبسجد الل املرحوم عبد الرّحمن

 ا طويال نذكرهالّشافعية عث�ن حسن الدمياطي الّشافعي جواب واجاب مفتي

 عىل سبيل االج�ل:

 ملولدالقيام عند ذكر والدة سيّد املرسل� صّىل الله عليه وسلّم يف قراءة ا

سانه مر ال شّك يف استحبابه وطلبه واستحأ  تعظي� له صّىل الله عليه وسلّم الّرشيف

 يحصل لفاعله من الثواب الحظ االوفر والخ� االكرب النه تعظيم اي تعظيم وهذبه

ىل نور إاخرجنا الله به من ظل�ت الكفر  ذي الخلق العظيم الذي للنّبي الكريم

ه يقان فتعظيمه صّىل اللىل جنات املعارف واإلإمن نار الجهل  اإل�ان وخلصنا به

ظهار القوى شعائر الّدين ومن إ� و ىل رىض رب العاملإ عليه وسلّم فيه مسارعة

 .بهر تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خ� له عند  يعظم شعائر الله فإنّها من

 الله فاستفيد من مجموع ما ذكرنا استحباب القيام له صّىل  ىل أن قالإثم ب� الدالئل 

 .معليه وسلّ  والدته ملا يف ذلك من ك�ل التعظيم له صّىل الله عليه وسلّم عند ذكر

 والدته بدعة النا نقول ليس كل بدعة مذمومة ك� ال يقال القيام عند ذكر

ذرعة العراقي ح� سئل عن فعل املولد  بوأ  يلمام املحقق الو اجاب بذلك اإل 

و هل فعله من يقتدي به فاجاب بقوله أ  و مكروه وهل ورد فيه يشءأ مستحب أ 

ىل ذلك الرسور بظهور إإذا انضم  فكيف الوليمة واطعام الطعام مستحب كل وقت
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ن كونه بدعة مذلك عن السلف وال يلزم  نور النّبّوة يف هذا الشهر الّرشيف وال يعلم

واجبة إذا مل ينضم لذلك مفسدة والله  كونه مكروها فكم من بدعة مستحبة بل

 انتهى .املوفق

ند القيام عمولده الكب� فيقال نظ� ذلك يف  يف نقله عنه العالمة ابن حجر

 لّسنّةقد اجتمعت االمة املحّمديّة من اهل ا ذكر والدته صّىل الله عليه وسلّم وايضا

 ال تجتمع﴿وقد قال صّىل الله عليه وسلّم  والج�عة عىل استحسان القيام املذكور

داح جرت العادة بقيام الناس إذا انتهى امل قال العالمة الدانقي ﴾.متي عىل الضاللةأ 

 بدعة مستحبة ملا فيه من اظهار الفرح مولده صّىل الله عليه وسلّم وهيىل ذكر إ

ا نفعن زكريا يحيى الرصرصي الحنبيل مام العامل العالمة ابوقال اإل  .والرسور والتعظيم

 الله به

 احسن من كتب خط من فضتهدح املصطفى الخط بالذهب * عىل قليل مل

 او جثيا عىل الركبوإن تنهض االرشاف عند س�عه * قياما صفوفا 

 * عىل عرشه يا رتبة سمت الرتب كتب اسمهاما الله تعظي� له 

د  الله عىل سيّدنا محمّ ّىل ن وفقه الله وهداه وصكفاية مل ويف هذا القدر

 يا الّدنيفىل احسان ربه إقاله بفمه وامر برقمه الفق�  .م تسلي� كث�الّ وصحبه وس وآله

 معالّشافعي خادم طلبة العلم باملسجد الحرام وبالجاواآلخرة عث�ن حسن الدمياطي 

 مع�االزهر سابقا غفر الله له جميع ذنوبه وسرت يف الدارين جميع عيوبه واحبابه اج

 انتهى .والحمد لله رب العامل�

 كث�ون والله سبحانه الحمد لله رب العامل� رب زد� عل� نعم استحسنه

 .مةاملكر  مد امل�غني الحنفي مفتي مكةكتبه الفق� عبد الله بن مح .اعلم

 ول�القيام عند ذكر والدة سيّد األ  .الحمد لله عز شأنه رب زد� عل�

 كتبه حس� بن .واآلخرين صّىل الله عليه وسلّم استحسنه كث� من العل�ء والله اعلم

 .املالكية مبكة املحمية يبراهيم مفتإ 
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كر نعم القيام عند ذ  هداية للصواب همّ لّ لاالحمد لله وحده  .مّصليا مسل�

مه يجب علينا من تعظي والدته صّىل الله عليه وسلّم استحسنه العل�ء وهو حسن ملا

رئيس ايب بكر ال كتبه الفق� لربه محّمد عمر ابن .صّىل الله عليه وسلّم والله اعلم

 .مفتي الّشافعية مبكة املكرّمة تاب الله عليه

ند نعم يجب القيام ع .هداية للحق والصواب همّ لّ د لله رب العامل� الالحم

م االسال و استحسنه العل�ء االعالم وقضاة الّدين  ذكر والدته صّىل الله عليه وسلّم ملا

ب روحانيّته صّىل الله عليه وسلّم فعند ذلك يج فذكروا أّن عند ذكر والدته تحرض

يى د بن يحىل الله تعاىل محمّ إكتبه الفق�  .اعلم التعظيم والقيام والله سبحانه وتعاىل

 انتهى .مفتي الحنابلة يف مكة املرشفة

لثا يف شهر الربيع االول من عند كتبت من انكم تجعلون عيدا ثا وما

له ولده صّىل النعم حق علينا معارش املسلم� أن نجعل ليايل شهر م فجوابه .نفسكمأ 

 قال .الكبار من املحدث�ال عيدا واحدا ك� رصح به العل�ء  اعليه وسلّم اعياد

 ثويبة دنيّة وارضعته صّىل الله عليه وسلّملّ القسطال� يف املواهب ال أحمد بن محّمد

ب له اعتقها ح� برشته بوالدته صّىل الله عليه وسلّم وقد رؤي ابو عتيقة أيب لهب

ثن� اال لة قال يف النّار اّال انّه خفف عنّي كل لي .فقيل له ما حالك بعد موته يف النوم

 ّن ذلك باعتاقيإ واشار لرأس اصبعيه و  )بقدر هذا(اء اصبعي هات� م وامص من ب�

فإذا  لجزريقال ابن ا .برشتني بوالدة النّبّي ّصىل الله عليه وبارضاعها له لثويبة عند ما

نّبّي لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي يف النّار بفرحة ليلة مولد ال ابو كان

ده مته عليه الّسالم يّرس مبولأ م ف� حال املسلم املوحد من لّ عليه وس الله ّىل ص

ؤه من اليه قدرته يف محبّته صّىل الله عليه وسلّم لعمري ا�ا كان جزا ويبذل ما يصل

بشهر  هل االسالم يحتفلونزال ا يدخله بفضله العميم جنات النعيم وال الله الكريم أن

قات ويعملون الوالئم ويتصدقون يف لياليه بانواع الصدم لّ ليه وسالله ع ّىل مولده ص

 الرسور ويزيدون يف املربات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم ويظهرون

كل فضل عميم وم� جرب من خواصه أنّه امان يف ذلك العام وبرشى  من مكانه

 عيادااملبارك ا البغية واملرام فرحم الله أمراء اتخذوا ليايل شهر مولده عاجلة بنيل

 .عىل من يف قلبه مرض واعيى داء ليكون اشد علة
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صّىل  املولد ليلة ظهوره وتلك الليلة افضل من ليلة القدر بال شبهة ألن ليلة

ف الرشف ممن اجله ارش  الله عليه وسلّم وليلة القدر معطاة له وما رشف بظهور ذات

 لداملالئكة فيها وليلة املو  ولنز ف بم� رشف بسبب ما اعطيه وألن ليلة القدر مرش 

حّمد مالتفضيل فيها عىل امة  رشف بظهوره صّىل الله عليه وسلّم وألن ليلة القدر وقع

ودات فيها عىل سائر املوج صّىل الله عليه وسلّم وليلة املولد الّرشيف وقع التفضيل

 منالئق عىل جميع الخ فهو الّذي بعثه الله تعاىل رحمة للعامل� وعمت به النعمة

 ىانته .واتباعه اجمع�  الله عليه وعىل آله واصحابهّىل اهل الّسموات واالرض� ص

 ملن هداه وهذا الّذي ذكرت نبذ من دالئلنا الكث�ة ويف هذا القدر كفاية

يُْؤِمُن ْن  مَ اِالَّ  عُ مِ تُسْ  نْ ْم اِ هِ تِ لَ َوَمآ َانَْت ِبَهاِد اْلُعْمِي َعْن َضَال ﴿الله سبحانه قال الله تعاىل 

 )٥٣: الروم( ﴾ُهْم ُمْسلُِمونَ فَ  ِبآيَاتِنَا

مذهبا من املذاهب املتعددة فجوابه نحن  واما ما حررت إن كنتم تدعون

 مشهورون سلفا وخلفا وإن خفى عىل بحمد الله سبحانه عىل امللة الحنفيّة البيضاء

 خوش گفت .نيست ر كىس بيناگاالغبياء خورشيد نه مجرم ا

 چشمهء آفتاب را چه گناه * بروز ش� چشمگر نه بيند 

واعتقادنا عىل أّن الله تعاىل واحد ال رشيك له وال نظ� له وال ضد له وال 

وهو موصوف مبا وصف به نفسه مسمى مبا سمى به نفسه ليس  .وال ند له شبه له

جوهر وليس مبتحيز بل هو خالق كل متحيز وحيز وال بعرض ال اجت�ع له  بجسم وال

ال يزعجه ذكر وال يلحقه فكر وال تحققه العبارات وال  .فرتاق له وال ابعاض لها وال

وكل يشء عنده مبقدار  .كه االبصارر تحيط به االفكار وال تد االشارات وال تعينه

فإنّه بخالفه إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه  تصور يف الوهم او هواه الفهم وكل�

علة  .ذاته وإن قلت اين فقد تقدم املكانقلت كيف فقد احتجب عن الوصف  وإن

يشء صنعه وال علة لصنعه ليس لذاته تكيف وال لفعله تكيف احتجب عن  كل

ونؤمن  .ليس ذاته كالذوات وال صفاته كالصفات .ك� احتجب عن االبصار العقول

اثبات ما ذكر الله تعاىل يف كتابه وصح عن النّبّي صّىل الله عليه وسلّم يف  عىل

ذكر الوجه والنفس والسمع والبرص من غ� متثيل وال تعطيل ك� قال عز  من اخباره
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ِميُع الْبَِص�ُ كَ َس يْ لَ ﴿اسمه  ٌء َوُهَو السَّ وبالرؤية يف الجنّة وما  )١١: الشورى﴾ (ِمثْلِِه َيشْ

الّروايات عن النّبّي صّىل الله عليه وسلّم من الجنّة والنّار واللوح والقلم  جائت به

الرصاط والشفاعة وامليزان والصور وعذاب القرب وسؤال منكر ونك� و  والحوض

 الجنّة والنّار خلقتا وأنّ  .من النّار بشفاعة الّشافع� والبعث بعد املوت واخراج قوم

غ� اهل الكبائر من ّن اهل النّار مخلدون معذبون إ فيها مخلدون و  ّن اهلهاإ للبقاء و 

 .النّار ال يخلدون هم يفناملؤمن� فإ

َوَما  مْ كُ قَ َواللُه َخلَ ﴿هم نفعال العباد ك� أنّه خالق العياوالله تعاىل خالق أ 

نواع ا ّن الّرشك وسائرإ والخلق كلهم �وتون بآجالهم و  ).٩٦: الصافات( ﴾تَْعَملُونَ 

 لله املعايص بقضاء الله وقدره من غ� ان يكون الحد من الخلق عىل الله حّجة بل

 نرىو  .ال يرىض لعباده الكفر وال املعايص والرضاء غ� االرادةالحجة البالغة وأنّه 

 الالّصالة خلف كل بر وفاجر وال نشهد الحد من اهل القبلة بالجنّة لخ� أىت به و 

  نرىوال .والخالفة لقريش ليس الحد منا منازعتهم فيها .هابالحد بالنّار لكب�ة اىت 

 هم وأنّ ونؤمن بالكتب املرتلة واالنبياء واملرسل� .الخروج عىل الوالة وإن كانوا ظلمة

 .اءالنبيافضل البرش وان محمدا صّىل الله عليه وسلّم افضلهم وأّن الله تعاىل ختم به ا

وأّن افضل البرش من بعده ابو بكر ثم عمر ثم عث�ن ثم عيل ثم متام العرشة ثم 

 لّم ثملله صّىل الله عليه وسشهد لهم بالجنّة ثم القرن الّذي بعث فيهم رسول ا الذين

ونعتقد عىل تفضيل الرسل من البرش عىل خواص املالئكة  .العاملون العل�ء

افضل من عوام البرش وهم افضل من عوام املالئكة وب�  وخواص املالئكة

 .املؤمن� املالئكة تفاضل ك� ب�

 تركفمن  .وك�ل اإل�ان اقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل باالركان

 االقرار فهو كافر ومن ترك التصديق فهو منافق ومن ترك العمل فهو فاسق ومن ترك

 لب الّن املعرفة بالقإ يف مثرات اإل�ان و  ّن الناس يتفاضلونإ و  .االتباع فهو مبتدع

باد وأفعال الع .ما مل يتكلم لكلمتي الشهادة اّال أن يكون له عذر ثبت بالرشع ينفع

 .السعيد من سعد يف بطن امه والشقي من شقي .للشقاوة بسبب للسعادة وال ليست

وال يجب يشء  .والثواب عىل الطاعة فضل والعقاب عىل املعصية عدل

سبحانه فإنّه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ال معقب لحكمه وال راّد  منه� عليه
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عنه والسخط نعمتان قد�تان ال يتغ�ان بأفعال العباد فمن ريض  لقضائه والرضاء

واما الحكمة يف  .الجنّة ومن سخط عليه استعمله عمل اهل النّار استعمله عمل اهل

والسخط بآخر فقد عجز عن تحقيقه البرش ومن هنا قال بعضهم  تعلق الرضاء بأحد

والرضاء بالقضاء والصرب عىل البالء والشكر عىل النع�ء  .والقدر قتلتني مسألة القضاء

من مل يرض بقضايئ ومل يصرب عىل ﴿ديث القديس ك� يف الح واجب عىل الناس

 ﴾.نع�يئ فليطلب ربا سوايئ باليئ ومل يشكر عىل

وكل قلب خال  والخوف والرجاء زمامان للعبد �نعانه من سوء االدب

ذا ا انه دام عاقال غ� االمر والنّهي واحكام العبودية الزمة للعبد ماو  ب.منه� فهو خرا

عن والبرشيّة ال تزول  هابكلفة التكاليف ال نفس وجو قط عنهصفى قلبه مع الله س

والحرية من رق النفس  ها تضعف تارة وتقوى اخرىناحد ولو تربع يف الهواء غ� ا

والعبد ينتقل يف  جائزة يف حق الصديق� والصفات املذمومة تفنى عن العارف�

املاء عىل  االحوال حتّى يص� اىل نعت الروحاني� فيطوى له االرض و�يش

 .والصحراء ويغيب عن االبصار ويصعد اىل الهواء ويظهر يف غ� محله من القرى

 والحب يف الله والبغض يف الله من اوثق اثري اإل�ان واالمر باملعروف

 يف وكرامات االولياء ثابتة وهي .والنّهي عن املنكر واجب عىل من امكنه مبا امكنه

 ىليها داللة عىل ك�ل التابع وهو يتوقف عالحقيقة من جملة معجزات االنبياء إذ ف

 بىتملجواكمل املتبوع� وافضل املحبوب� نبيّنا املصطفى ورسولنا ا .ك�ل املتبوع

 ﴾قاب قوس� او اد�﴿املخصوص بالشفاعة الكربى والوسيلة العظمى صاحب 

صّىل الله عليه وعىل آله واصحابه الربرة التقى وبارك  ﴾د� فتدىل﴿ارسار  واقف

 .م صالة وسالما ال تعد وال تحىصلّ وس

نسبا وطريقة يف  دديملجأحمد سعيد ايد ملجالله احقر عباد أ حرره 

 جواب كتاب محبوب عيل الجعفري.
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